รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25511571104084
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทั่วไป)
ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
Bachelor of Education (General Science)
B.Ed. (General Science)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 168 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร
ตอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.5 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.6 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
6.7 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู /อาจารยในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ ในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 นักวิจัยดานการศึกษาวิทยาศาสตร
8.3 นักวิชาการศึกษาทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร
8.4 ประกอบธุรกิจดานการศึกษาวิทยาศาสตร
8.5 ประกอบอาชีพดานการสื่อสารการศึกษาวิทยาศาสตร
8.6 ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
สําเร็จการศึกษาจาก
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ตําแหนงทางวิชาการ
ปพ.ศ.
(เอก,โท,ตรี)
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
ที่จบ
1. นางสาวฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล* ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2530
ผูชว ยศาสตราจารย
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
2. นายสมภพ เภาทอง
ผูชว ยศาสตราจารย

วท.ม. (เคมีศึกษา)
กศ.บ.เกียรตินิยม (เคมี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

3. นางสาวปยศิริ สุนทรนนท*
อาจารย

วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551
2545

4. นางฐิติรัตน นิลวิจิตร
อาจารย

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2553
2549

5. นางสาวสตารียะ มะลี
อาจารย

วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (เคมี-คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2555
2551

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตรไดปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
12 ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและทรัพยสินทางปญญาใหกับผลผลิตชุมชน กอปรกับ
ภายใน ป พ.ศ. 2558 จะเกิดการขับเคลื่อนและรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ได เกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน จึงจําเปนตองเตรียมความ
พรอมเพื่อที่จะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงและสรางโอกาสจากวิกฤติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
อนึ่ง เพื่อใหเกิดสมดุลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามวิถีทุนนิยมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต
ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนทางออกสําคัญที่ทําใหคนไทย
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สามารถพึ่งพาตนเองและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต สงผลใหเศรษฐกิจมีคุณภาพ สังคมมีเสถียรภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน ดังนั้น การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทั้งความรูดานวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคุณธรรมของครู และมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม ยอมสามารถปลูกฝงคานิยมทางวิทยาศาสตรใหแกเด็กและเยาวชน มุงเนนการสราง
องคความรู ควบคูกับการดําเนินชีวิตตามวิถีไทย และการใสใจสิ่งแวดลอม ใหเปนผูมีคุณธรรม รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก นํามาสูการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสรางเสริมเศรษฐกิจที่มี
คุ ณ ภาพและเสถี ย รภาพ
รวมถึ ง การสร า งความสมดุ ล ระหว า งการใช ป ระโยชน แ ละการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร ไดคํานึงถึง
โลกยุคศตวรรษที่ 21 เปนโลกแหงยุคสังคมแหงความรูและขอมูลสารสนเทศ โลกไรพรมแดน ผูที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมดังกลาวไดอยางสมดุลตองเปนผูที่มีเครื่องมือในการจัดกระทํากับขอมูลในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเรียนรูโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ
เปนอยางยิ่งในการหลอหลอมใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ไดแก
ทักษะการสื่อสาร ความคิดสรางสรรค ความใฝรู ใฝเรียน การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบ
ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน การระบุ กําหนด
การแกปญหา การกํากับตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน เพื่อเตรียมผูเรียนใหกาวเขาสูสังคม
แหงความรูและขอมูล พรอมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีความซับซอนไดอยางสงางาม นอกจากดาน
ทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 แลว ยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
และวัฒนธรรม เชน ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community, ASCC) ซึ่งมี
จุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
เสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน เปนตน ความตื่นตัวดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การ
ขาดแคลนพลังงานและปญหาโลกรอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมเปน
อยางมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารที่ไรพรมแดน ทําให
สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมจากตางประเทศ โดยเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จน
ละเลยวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น จึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะครูทางวิทยาศาสตรที่มีความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น และความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงการสรางองคความรูในบริบทสังคมไทย และ
นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล พัฒนาองคความรูหรือพัฒนาสิ่งใหม ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับตัวรับ
กับสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณการขับเคลื่อนและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รวมถึงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สงผลใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
ศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความรูคูคุณธรรม รักและผูกพันตอทองถิ่น สํานึกใน
ความเปนไทย ใสใจสภาพแวดลอม มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนครูดีและครูเกงที่
สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีพื้นฐานความรูที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง
สําหรับการจัดการเรียนรูในระดับสูงได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงความเปนเลิศทางดานการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม มีมาตรฐานวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมไทย มีความสามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถิ่น มีทักษะในการจัดการเรียนรู และมีจิตวิทยาศาสตร เพื่อธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง
มีความรูที่สามารถนําไปพัฒนาเด็กและเยาวชนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก
และสามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนทองถิ่นตอไป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ไดแก
1. หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป บริ หารการจั ดการเรี ยนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู บริหารการจัดการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร
2.2 กลุมวิชาเอก บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือหมวดวิชานั้น ๆ
เกี่ย วกับ เนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ ตลอดจนการประเมิ นผลให สอดคลองกั บ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ มีความเปนเลิศดานการสอนวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาทองถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไปที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร มีทักษะดานการคิด
และแกปญหาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการใชความรูทางวิทยาศาสตร มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถสราง
องคความรู เรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินชีวิตดวยความดีและปญญา
กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (5 ป ) สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบั ติ
ดังตอไปนี้
1.2.1 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งจิตวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 มีความเปนผูนําทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ มีทักษะ
การวิจัยทางวิทยาศาสตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมาพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพจริง ตลอดจนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
1.2.3 มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู และทักษะการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม
1.2.4 มีความรู และสามารถบูรณาการความรูระหวางวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปกับวิชาอื่น และนําความรูไป
พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1) การประเมินและปรับปรุง 1) มีการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐาน
ตามที่คุรุสภา และสกอ.
กําหนดเปนอยางนอย
2) มีการติดตามประเมิน
หลักสูตร อยางตอเนื่อง

หลักฐาน/ ดัชนีชี้วัด
1) มีการประเมินหลักสูตรระหวาง
ใชหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ภายในสาขาวิชาประชุมรวมกัน
เปนระยะอยางตอเนื่อง
2) มีการประเมินหลักสูตร โดย
นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร และผูใช
บัณฑิต
3) ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
2) การพัฒนามาตรฐานการฝก 1) การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
1) มีเครือขายระหวาง
ปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางเรียน
คณะครุศาสตรกับสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนสาขาวิชา สําหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
วิทยาศาสตรทั่วไปใน
ระหวางเรียน และการปฏิบัติการ
สถานศึกษา
สอนในสถานศึกษา การทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
2) มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานตามที่คุรุสภากําหนด
สําหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางเรียน และการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในหลักสูตร
3) มีเอกสารรายงานผลการผาน
เกณฑการฝกประสบการณวิชาชีพ
4) มีเอกสารรายงานผลการผาน
เกณฑการปฏิบัติการสอนใน
สาขาวิชาเฉพาะ
3) การพัฒนาคุณลักษณะทาง กิจกรรมเสริมคุณลักษณะทาง 1) มีการจัดโครงการเสริม
วิชาชีพใหนักศึกษา
วิชาชีพที่จําเปน
คุณลักษณะทางวิชาชีพในระหวาง
ศึกษาในหลักสูตร
และเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
2) มีการประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
4) การพัฒนาจิตวิญญาณ
กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครูใหนักศึกษา
ความเปนครู

5) การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานทักษะการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูใหนักศึกษา

กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะ
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

6) การพัฒนาคณาจารย

1) การพัฒนาคณาจารยผูสอน
ในดานการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเสริมสราง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2) การพัฒนาวิชาการแก
อาจารยในหลักสูตร
3) การบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก
4) การเพิ่มพูนประสบการณ
วิชาชีพ

หลักฐาน/ ดัชนีชี้วัด
1) มีโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครูและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ
2) มีการประเมินและติดตามผล
โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครู
1) มีโครงการและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
ทักษะการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใน
ระหวางศึกษาในหลักสูตร
2) มีการประเมินและติดตามผล
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
ของนักศึกษาในระหวางศึกษาใน
หลักสูตร
1) มีโครงการและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2) ผลการประเมินและติดตามการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
3) มีจํานวนอาจารยทเี่ ขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
4) มีปริมาณงานบริการวิชาการ
ของอาจารยในหลักสูตรเพิ่มขึ้น
5) มีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ
1 ครั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ดการศึ กษาภาคฤดู ร อนให เ ป น ไปตามข อ บั งคั บ ระเบี ย บ หรื อประกาศของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษามีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดานคณิตศาสตรในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
2.3.2 นักศึกษามีปญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และ
ควบคุมตนเอง
2.3.3 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนนักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
จึงมีปญหาในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทย เนื่องจากนักศึกษาใชภาษามลายูเปนภาษาที่หนึ่ง และภาษาไทยเปน
ภาษาที่สองในชีวิตประจําวัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานภาษาเพื่อการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาปที่ 1
2.4.2 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการ
ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชาประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มี
ปญหา
2.4.3 มีการจัดสัมมนาแนะแนว เนนเรื่องการเรียนรูดวยตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคล
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ระดับ/ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

2559
36*
36
-

จํานวนนักศึกษา
2560 2561 2562
36
36
36
36
36
36
36
36
36
72
108 144
-

2563
36
36
36
36
36
180
36

* หมายถึง จํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา โดยไดรับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการประเมิน มาตรฐาน
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 9,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ 700 บาทตอป
รวมรายรับ

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

648,000

1,296,000

1,944,000

2,592,000

3,240,000

25,200

50,400

75,600

100,800

126,000

673,200

2562

2563

1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท)
รายละเอียดรายจาย
1. เงินคงคลัง รอยละ 20
2. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย รอยละ 40
3. คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2559
134,640

ปงบประมาณ
2560
2561
2562
269,280 403,920
538,560

2563
673,200

269,280

538,560

807,840

1,077,120

1,346,400

269,280

538,560

807,840

1,077,120

1,346,400

1,346,400 2,019,120 2,692,800
72
108
144
14,960
14,960
14,960

3,366,000
180
14,960

673,200
36
14,960
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทีย บโอนหน วยกิต ให เ ปน ไปตามข อบั งคับ ระเบี ย บ หรือประกาศของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 168 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิต รวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
10
2
6
6
6
132
50
36
34
2
14
82
72
55
17
6
4
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.2.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
Melayu for Communication and Learning Development
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
Thai for Careers

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
10 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)
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)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
(โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)

2) วิชาเลือก
รหัสวิชา
2100103
2100105
2100106
2100109

ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ชื่อวิชา

หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu

น(ท-อ-ป)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100110
2100111
2100116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

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

1.2 กลุมมนุษยศาสตร
รหัสวิชา
2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา

วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthtics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self-Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

รหัสวิชา
2150101
2150102
2150103
2150108

น(ท-อ-ป)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ชื่อวิชา
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life

น(ท-อ-ป)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
1) วิชาบังคับ

รหัสวิชา
1100201
1101101
1101202
1101203
1101302

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
34 หนวยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม
Language and culture
ความเปนครู
Professional Teacher
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
Moral and Ethics
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Education for Sustainable Development

น(ท-อ-ป)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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1102202
1102304

การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน

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

Learning Management and Classroom Administration

1103402
1104201
1104302
1105202
1106101

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Improvement
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
2) วิชาเลือก

รหัสวิชา
1100102
1100103
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relationship for Teachers
การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
Local Curriculum Development
การนิเทศการสอน
Instructional Supervision
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
Utilization of Mass Media in Education
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
Adolescent Guidance Psychology
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Exceptional Child Psychology
นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
Introduction to Recreation for Teachers

น(ท-อ-ป)
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)

16
1109202
1109303
1109404

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

รหัสวิชา
1100403
1100404
1100506
1100507

ชื่อวิชา
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

4100301
4100402
4100404
4100405

2(1-2-3)
14 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

1(90)
6(540)
6(540)
ไมนอยกวา 82 หนวยกิต
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
55 หนวยกิต
ชื่อวิชา

สัมมนาวิทยาศาสตร
Seminars in Science
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
English Language for Science Teacher
การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร*
Production of Science Teaching Material
การวิจัยทางวิทยาศาสตร
Research in Science

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร

2(1-2-3)

1(90)

2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
1) วิชาบังคับ
รหัสวิชา

2(1-2-3)

น(ท-อ-ป)
1(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4101105
4101106
4101309
4101311
4101312
4102105
4102106
4102207
4102208
4102312
4103107
4103108
4103312
4103313
4104201
4105201
4106201
4109103

หลักฟสิกส
Principles of Physics
ปฏิบัติการหลักฟสิกส
Principles of Physics Laboratory
เทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Electricity and Electronics
ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Electricity and Electronics Laboratory
หลักเคมี
Principles of Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมี
Principles of Chemistry Laboratory
หลักเคมีอินทรีย
Principles of Organic Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย
Principles of Organic Chemistry Laboratory
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
นิเวศวิทยาทั่วไป
General Ecology
เทคนิคทางชีววิทยา
Biological Technique
ดาราศาสตรและอวกาศ
Astronomy and Space
ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Fundamental of Environmental Science
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
Mathematics for Science 1

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-1-3)
3(3-0-6)
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4109104

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
Mathematics for Science 2

3(3-0-6)

2) วิชาเลือก
รหัสวิชา
4101207
4101208
4101310
4101313
4101414
4101415
4101416
4102209
4102210
4102311
4102413
4102414
4102415
4103209
4103210

ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
ชื่อวิชา

หลักกลศาสตร
Principles of Mechanics
ปฏิบัติการหลักกลศาสตร
Principles of Mechanics Laboratory
หลักฟสิกสของคลื่น
Principles of Physics of Wave
หลักแมเหล็กไฟฟา
Principles of Electromagnetic
ฟสิกสยุคใหม
Modern Physics
ฟสิกสนิวเคลียร
Nuclear Physics
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Physics
หลักเคมีอนินทรีย
Principles of Inorganic Chemistry
ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย
Principles of norganic Chemistry Laboratory
เคมีสภาวะแวดลอม
Environmental Chemistry
เคมีในสิ่งมีชีวิต
Chemistry in Life
เคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
Physical Chemistry Laboratory
หลักจุลชีววิทยา
Principles of Microbiology
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
Principles of Microbiology Laboratory

น(ท-อ-ป)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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4103211
4103314
4103415
4103416
4103417
4105302

สัตววิทยาทั่วไป
General Zoology
อนุกรมวิธาน
Taxonomy
พันธุศาสตร
Genetics
พฤกษศาสตรทั่วไป
General Botany
วิวัฒนาการ
Evolution
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
Introduction to Meteorology

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

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
4100403
4111478

ชื่อวิชา
ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร
Teaching Skills for Science Teacher
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร
Innovation and Technology for Science Teacher

6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุมวิชาเอก โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1100201
4101105
4101106
4109103

ภาษาและวัฒนธรรม
หลักฟสิกส
ปฏิบัติการหลักฟสิกส
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
รวม

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1101202
4102105
4102106
4103107
4103108
4109104

ปรัชญาการศึกษา
หลักเคมี
ปฏิบัติหลักการเคมี
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
20 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1101101
1105202
4102207
4102208
4105201
4106201

ความเปนครู
จิตวิทยาสําหรับครู
หลักเคมีอินทรีย
ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย
ธรณีวิทยาทั่วไป
พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
เลือกจากวิชาเอกหรือ
วิชาการสอน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

4104201

ดาราศาสตรและอวกาศ

รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2 หนวยกิต
3(2-2-5)
2 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
22 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1102202
1104302
4101311
4101312
4103312

การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
นิเวศวิทยาทั่วไป

วิชาเอกเลือก
รวม

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1102304
1103402
4100301
4101309
4102312
4103313

การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
สัมมนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีพลังงาน
เคมีวิเคราะห
เทคนิคทางชีววิทยา

วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ

1104201
1106101
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403
วิชาเอกบังคับ
4100402
4100405
วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก
4111478

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
การประกันคุณภาพการศึกษา
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
การวิจัยทางวิทยาศาสตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครู
วิทยาศาสตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(90)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
18 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาการสอนวิชาเอก

รหัสวิชาชื่อวิชา
1101302
1100404
4100404

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร

4100403

ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
1(90)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
16 หนวยกิต
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ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

รหัสวิชาชื่อวิชา
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หนวยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู

รหัสวิชาชื่อวิชา
1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
10 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสํ าคั ญ ของภาษาไทยในฐานะเป น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร ฝ ก ทั ก ษะใช ภ าษาใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมี
เหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice of language
in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of language in formal
and information communication, conducting informative presentation, giving
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem conditions and its
solutions of language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai
society
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development

2(1-2-3)

หลั ก เกณฑ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และการเขี ย น เพื่ อ ให พู ด และเขี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak and write
effectively, practice of speaking both individual and groups and criticizing for
improvement, practice of plot writing, essay and article writing with the emphasis
on standard language used in a certain writing and practice in criticizing

26
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง พูด อาน เขียน ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ
การเสนอความชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่
การถามและการใหขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ทักษะการใชเ ครื่ องมือ แหลงขอมูล เพื่ อศึ กษาค นควาในการพั ฒนาการสื่อสาร เชน การใช
พจนานุกรม บทความ หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Development of English communication skills; listening, speaking, reading
and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-taking, selfintroduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on the
telephone and expressing opinion, development of skills in using tools and
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper and
information technology for communicative development
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in daily life
such as greeting, saying thanks and simple introduction emphasizing on listening
and speaking skills
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายู
เพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การให
คําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing skills in
daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of Melayu
conversations in different situations, self-introduction, greeting, leave-taking, giving
suggestion, inquiring information nationally and internationally as well as practice
of simple sentence writing
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2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ
รวมถึ งการศึ กษาวั ฒ นธรรมประเพณี ของประเทศเจ าของภาษา และมารยาทสากลที่ ถูกต อง
เหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily
communication, focusing on basic vocabulary and expressions relating to working
performance and career fields, studying on customs and traditions of English
speaking countries including appropriate social etiquette
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิด
การสื่อสารอยางมี ประสิ ทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ทั้งในชีวิตประจําวั นและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, reading
and writing in order to communicate effectively in accordance with the rules;
both for daily life and career as well as presenting, providing knowledge,
analyzing opinion, and suggesting through process of academic research
effectively and be able to use in various situations which is beneficial to the
career and daily life
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2) วิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคํา
ไทยผิ ดไปจากกฎเกณฑ เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บคํ า ที่ มั ก เขี ย นหรื อ อ า นผิ ด จาก
กฎเกณฑ อภิ ป ราย สรุ ปผล แนวทางการแก ไขและเผยแพร การอ านและการเขี ย นคํ าไทยให
ถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors which affect to
misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and comparing the words
that are usually incorrectly in read and written, discussing, summarizing, solution
finding and promoting the correct reading and writing Thai word
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading Skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝ ก การพู ด ทั้ ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอาน
จับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English , practice of
speaking both individual and groups, efficient class presentation and reading
practice; reading for comprehension, reading newspapers, advertisements, and
websites
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่
เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน ฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different fields and
development of writing skill emphasizing on correct forms and functions for
educational and career purposes such as writing a letter, filling in an application
form, writing a report, etc
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐาน
เข าด ว ยกั น และศึ กษาสํ านวนภาษามลายู ฝ กนํ าเสนอข อมู ล ในเชิ งให ความรู ข อ คิ ดเห็ น เพื่ อ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on basic
sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, practice of
giving information and expressing opinions in accordance with social context
application
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทั ก ทาย การถามทุ ก ข สุ ข การแนะนํ าแบบง า ยๆ ฯลฯ โดยเน น ทั ก ษะการฟ งและการพู ด ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations such as
greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and speaking skills and
be able to apply in communicating with native speakers
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได
Arabic alphabets, word formation processes, basic sentences patterns,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality
in daily life, and to be able to apply in communicating with native speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ กและพั ฒ นาการฟ ง พู ด อ าน และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช ส ถานการณ จ ริ ง ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and writing English
through real situations in related careers, practice of thinking skills, problem
solving analyzing and decision making skills for daily life and future career
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1.2 กลุมมนุษยศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of happiness on physical health and mental , positive
perspectives on oneself, other, and creature’s value, environmental and
multicultural adjustment, emotional quotient for livelihood and cohabitation,
practice of doctrine , morality, ethics, social regulations and agreement for
peaceful cohabitation in society
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาวาดวยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน การรับรู
ความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective,
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, techniques,
and methods in creating and applying to real life situations
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคั ญของสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู ตลอดชีวิ ต แหล ง
สารสนเทศและการเขาถึงแหล งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่ อ
การศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long learning,
information sources and accessing, information searching and collecting method
for self-access learning, presenting finding results by using standard forms and
steps
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2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา
ปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน
แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปน
มนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and information
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual
developing, life and society, moral and ethics development based on religious
precepts, peaceful life and society, different worldview perception, advantages
and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning
of life to be a perfect human being and leading to a peaceful life and society
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิด
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการ
จัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence
process and self- development, emotional intelligence and ethics development,
prevention and stress managing, human relations creating, teamwork and conflict
managing
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอน
การเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า จากการรํ า ลึ ก ความคุ น เคยและนํ า เข า สู ค วามซาบซึ้ ง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง
ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and movement
perception towards visual arts, arts, music arts and performance through
perception process of value, recognition, familiarity which lead to appreciation
and obtaining experiences of aesthetic appreciation
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพัน ธ ระหว างมนุ ษยกับสิ่ งแวดล อมในสังคมไทย สั งคมอาเซี ยน และสั งคมโลก
กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in Thai society,
ASEAN society, world society, globalization, natural phenomenon that impact on
the changing of the society in various dimensions including culture, tradition,
economics and political affairs
2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิ เ คราะห ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ระบวนการจั ด การด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources management
and environments concerning community, concepts of sufficiency economy
philosophy; utilizing appropriate technology for living in local community
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important elements of life
skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, positive
thinking, analytical thinking and emotional intelligence; development of
interpersonal relationships and communication, self-management skills and stress
management; emphasis on public mindedness and public consciousness in order
to be peaceful coexistence
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2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสํ าคั ญ องค ป ระกอบของทั กษะในการดํ าเนิ น ชี วิ ตในสั งคมสมั ย ใหม เ กี่ ย วกั บ การ
วิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอ
สังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies concerning
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social responsibilities,
human relations and communication; decision making and problem solving in
daily life; emotional and stress management; activities for stress relief
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คลและชุ ม ชน การพั ฒ นาตนเพื่ อ ความก า วหน า ในชี วิ ต และการทํ า งาน การนํ า
หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture, significance of human relations,
human nature, psychological process; public consciousness creation in order to
build interpersonal relationship and community; self-development for the
advance in life and career, religious principles application to life and career
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชา
ซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and
interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in
daily life
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4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude; importance and
impact of science, technology and environment; health promotion for life quality
development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology; computer application in
daily life, data warehouse application; laws with ethics in using information
system and its security system
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณ
ไฟฟา หลั กการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทต างๆ พลังงานในการดํ ารงชีวิ ต ระบบการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources; electric energy and electricity generation, electric
circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical devices, energy
for living; human organ systems, heredity; chemical using in daily life; using
microorganism in food industries; agricultural and industrial production
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage
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4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการ
เลื อ กกี ฬ าให เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คล หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการเล น กี ฬ าเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น การนํ าทั กษะด านกี ฬ า การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตโดยการเล น กี ฬ าและ
การละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports competition;
principles and how to choose sports for its individual potential; conduct of
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and society;
injury prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill and
developing life quality with sports and traditional games; personality
development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาการศึกษา
1) วิชาบังคับ

รหัสวิชา
1100201

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 132 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
34 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให
ผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Thai language and culture for a teacher; foreign language for developing
teachers professional; This course provides skills in listening, speaking, reading in
Thai and foreign language writing as well as correct meaning communication;
use of language and culture for living together in peace
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1101101 ความเปนครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู
กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ย วกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ การสอน คิ ดวิ เคราะห สั งเคราะห สร างสรรค สิ่งใหม ๆได แสวงหาและเลือกใช ขอมู ล
ขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู
Teacher professional nature; Features and Standard of teacher professional;
Cultivation of teachership spirit; Laws concerning to teachers and their
professional, Management of teacher professional cognition; Continually
establishing the progress and development of teacher professional; Students are
expected to be competent in their teaching courses, strategies, analysis, synthesis
and creativity as well as in exploring and selecting information that are in touch
with changes, Interaction of teachers and learners to promote development in
potentiality of learners with full spirit of teachership
1101202

ปรัชญาการศึกษา
3(2-2-5)
Philosophy of Education
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และกลวิธี
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นประยุ ก ต ใ ช ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Philosophy and theory of education; religion, economy, society, culture and
process of education management for establishing sustainable development;
Development of education in situation and analysis for sustainable development
is expected to be learnt and implemented

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2(1-2-3)
Moral and Ethics
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะและ
เสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, morality
and ethics in teaching professional; Teaching professional ethics as required by
the teachers’ Profession Council; This course provides learners with good teacher
conduct model with full public awareness ,social sacrifice and conduct
themselves in competence with teacher professional ethics
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1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ของ
UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การสงเสริม
สุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน เพื่อใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนา
ทักษะ เจตคติและคานิยมที่จําเปนในการสรางอนาคตที่ยั่งยืน
Education management in relation to strengthening concept of sustainable
development with UNESCO important aspects such as cultural diversity, climate
change, health promotion, poverty solution and sustainable consumption; This
course provides students with knowledge to develop skills, attitude and values
required for build-up sustainable future
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให
ผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได
Principles and concepts of curriculum development; implementation
curriculum development, curriculum analysis and implementation; In addition to
curriculum assessment practice and use of assessing result for curriculum
development are expected to achieve
1102304

การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน
3(2-2-5)
Learning Management and Classroom Administration
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห
คิดสรางสรรค และแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การ
พัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลจริง สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
Principles, concepts and guidelines for creating the learning plan; learning
management, Environments for learning and models of learning management to
enable students with analyzing, creative thinking and problem setting ; integrating
learning to inclusive learning, classroom management, creation of school learning
center, This course supplies students with ability to create learning plan and use
implementation in reality and thus creating atmosphere of classroom
management to learning achievement of students
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1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
หลักการ แนวคิดการออกแบบ การประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและ
ประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร
The principles, concept designs, application and assessment of innovating
information technology for learning, information technology for communication;
This course supplies students with capability to implement , evaluate innovating
information technology for learning and use it for communication

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ใ นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผลและสามารถนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนา ผูเรียนได
Principles, concepts and practices in assessment and evaluation of learning;
The learners are able to apply measurement and evaluation concepts leading
to improve the students in classroom

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Improvement
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียน
Principles, concepts and practices in research; research implementation and
products for learning development; This course provides students with research
results leading to conduct instruction and learning
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1105202

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teacher
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ
Foundation of psychology; human development, learning psychology and
educational psychology, psychology of guidance and counseling; This course
enable students to advise and help children toward better quality of lives by
using psychology to understand and promote full potentiality of learning

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
Principles, concepts; practices of educational quality assurance,
educational quality assurance system; This course enable students to manage
the quality in conducting learning activities and developing learning quality in
continuing and organizing activities relate to quality assessment of managing
learning activities
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2) วิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

1100102

การพัฒนาทักษะการคิด
2(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมายและความสํ าคั ญของทั กษะการคิ ดพื้ น ฐาน ความรู เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทาง
สติปญญาและการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด
กระบวนการคิดแบบตางๆเชน การคิดแบบเอกนัย การคิด แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การ
คิ ด สั ง เคราะห การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและคิ ด ไตร ต รอง การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละ
จินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด
การสงเสริมและพัฒ นาทั กษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรีย นรูเ พื่อพั ฒนา
ทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
Meaning and significance of basic thinking skills; content of intellectual
development and human thinking; concepts, theories and principles about
developing thinking skills; thinking processes such as convergent thinking,
divergent thinking, critical thinking, synthetic thinking, creative thinking,
imagination and scientific thinking; design and planning of learning to develop
thinking skills; tools and assessment thinking skills

1100103

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(1-2-3)
Human Relationship for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ ครู หลั ก การ องค ป ระกอบ
กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษย
สัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน
Meaning and significance of human relations for teacher; the principles,
processes and techniques for human relation; the teacher's role in strengthening
human relations in schools and communities; Assessment for human relationship
focus on practical skills to create an atmosphere of learning and strengthen the
relationship for helping the student
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1100104

การสอนเพศศึกษา
2(1-2-3)
Sexuality Education
ศึกษา วิเคราะห และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตามวัยพัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความ
คาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่
สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตาม
ความคิ ด เห็ น และความรู สึ ก ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิ ท ธิ ข องผู อื่ น โดยเน น
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
Activities setting to learn sexual development; reproductive health, sexual
health, relationship and expectations of gender roles and responsibilities, sexual
orientation; The influences of social and cultural on the role and sexual
expression, decision-making and negotiation skill, expression the opinions and
their own feelings by respect for the rights of others; Learning process focusing on
students participation to cultivate on positive attitudes, values and positive
sexual behavior in term of responsibility

1102101

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตรความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร
การจั ดประสบการณและกิ จกรรมที่ส อดคล องกับ หลักสู ตร หลั กการและกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
Foundation of the curriculum; curriculum development process, curriculum
evaluation, background and significance of curriculum; curriculum principles,
curriculum goals, curriculum structures, experiences and activities setting on
curriculum; principles, processes and practices on local area curriculum
development
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1102203

การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
Instructional Supervision
จุ ด มุ ง หมาย หลั ก การ และกระบวนการนิ เ ทศการสอน รู ป แบบการนิ เ ทศการสอน
เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหวางผูที่
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน และแนวโนมการ
นิเทศการสอน
The aim, principle and supervision process; supervision model, tools for
instruction supervision, evaluate supervision, coordination between all those who
involved in the instructional supervision; The instructional supervision problem
issue and trends of instruction supervision

1103101

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของสื่ อ สารมวลชนที่ มี ต อ การศึ ก ษา หลั ก การและวิ ธี ก ารใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การ
วิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู
Meaning and significance of mass media on education; principles, utilize
broadcasting, publications, newspapers, films, international data networks and
information media for education; analyze, select and utilize information to
enhance on learning

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
2(1-2-3)
Adolescent Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผลตอ
การพั ฒ นาการ ป ญ หาวั ย รุ น บทบาทของครู กั บ การแนะแนววั ย รุ น แนวทางการพั ฒ นา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม
และสวนตัว
The theories of adolescent development; developmental domain of
adolescent, the factors that affecting on the developmental, problem of
teenager, teacher's role on guidance; the development of talent and potential by
using guidance method, guidance services to enhance on education, occupation,
social and problem protection issues
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1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2(1-2-3)
Exceptional Child Psychology
ความหมาย ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของ
เด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภท
ของเด็ กพิ เ ศษ การส ง เสริ มพั ฒ นาการของเด็ กกลุ มพิ เ ศษ องค การและหน ว ยงานที่ ให ความ
ชวยเหลือเด็กพิเศษ
Meaning, scope and behavior of exceptional child; The causes of the
abnormal behavior on children ;the factors of physical, biological and social that
affecting on exceptional child; the types of exceptional child, exceptional child
enhancing, organizations and agencies that are assist exceptional child

1109101

นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญของ
นันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัติ
Meaning and significance of the recreation for teacher; the significance of
recreation for daily-life, types of recreation for children, recreational activities for
children, Responsibility on recreational practice for own-self; family, school and
community

1109202

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือโลก โครงสราง
การลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตร
ลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ การอยูคายฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history and activities
of the world organization of the scouts, Thai structural scouts, basic training
director of scouts curriculum, cub scouts subjects; the first star, the second star,
the third star and the special subject, the strategies for cub scouts activities, the
cub scouts ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp
for director of cub scouts
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1109303

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการ
ลู ก เสื อ โลก ลู ก เสื อ สามั ญ วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการฝ ก อบรมลู กเสื อ สามั ญ วิ นั ย ความเป น ระเบี ย บ
เรี ย บรอย และความว องไว แนวการฝ กอบรมลู กเสื อสามั ญ ความรูในการเล น เกม ระบบหมู
ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารใน
กองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผู
กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
Orientation and training scouts, background of the boy scouts and the
world scout organization activities, the strategies discipline training, tidiness and
agility portrait of boy scout gaming train, the system of squad scouting and the
structure of Thai scouting history, practice on camp fire, the scouts
administration, teaching skills and planning for scouting, duties and
responsibilities of the scout leader, the scouts ceremony, promoting scouting
affair, Hiking and camping for the scouts, the public awareness, project of training
director for scouts

1109404

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
การปฐมนิเ ทศและการฝ กอบรมลู กเสือ กิ จ การลู กเสือ สาระสํ าคั ญของกิจ การลู กเสื อ
จุดหมายและวิ ธีการลู กเสื อสามั ญรุน ใหญ คํ าปฏิ ญาณและกฎของลู กเสื อ วิ นัย และความเป น
ระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู การประชุมภายในหมูและกอง การสวน
สนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุนใหญ บทบาทการทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การ
อนุรักษ การปฐมพยาบาล การมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
Orientation and training scouts, principle of scouting foundation, The
purposes and strategies of the senior scouts, Scout promise and law, discipline,
tidiness, signal, the patrol system, the conference of scoutmaster, the parade,
suggestions of camp fire, the senior scout game, the senior scout curriculum, the
role of working with others to conserve environmental and community, map,
compass, first aid, public consciousness and the administration of senior scouts’
division
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2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

14 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

1100403

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1(90)
Teaching Practice 1
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย
แกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวม
ในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans; test design and
measurement tools, test scoring and results judging, the performance exam and
scoring rubrics; behavioral research in classroom; applying for observing and
participating in school at least two weeks and present the result of observation

1100404

ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน ออกแบบ
เครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการ
ใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
ทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา
Integration of knowledge in term of lesson plans; teaching performance,
test design and measurement tools, test scoring and results judging, the
performance exam and scoring rubrics; behavioral research in classroom and
applying for teaching practice in school at least two weeks and presenting the
result of the practical
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1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Practicum 1
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและ
ปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจําชั้น งานสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร บันทึกผล
การปฏิบัติงานด านตางๆที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน การ
จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาผู เ รี ย น การประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน การนํ า ผลการประเมิ น มา
พัฒนาการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice in schools; learning and
performing teachers role, class teacher, supporting teaching and learning affair,
curriculum, performing teaching course record that demonstrate the solution
with research in the classroom, the preparation of the project to improve the
students, evaluation of teaching, applying the results of assessment to improve
the students and educational seminars

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Practicum 2
การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู การบันทึก
รายงานผลการจัดการเรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา
Integrating knowledge into teaching practice; the preparation of lesson
plans focus on the learner center method, using innovative materials for
teaching, using the advantageous techniques and strategies for teaching,
assessment of learning, research performing to improve the students, applying
the results of assessment to improve the students , recording the task, learning
outcome reporting and educational seminars
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2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก
1) วิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 82 หนวยกิต
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
55 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร
1(1-2-3)
Seminars in Science
ความหมาย ขอบข าย และรู ป แบบของการสั มมนาทางวิ ทยาศาสตร ตลอดจนค น คว า
วิทยาการความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยการคนควาตามความสนใจ เพื่อนํามาอภิปรายตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งฝกเขียนโครงการและเขียนรายงาน ทั้งวิธีการและปฏิบัติ
Meaning, scopes and forms of scientific seminar in science a study of
innovations in technology, discussion with an interest according to scientific
method, practice a procedure and an exercise in writing a project and a research
paper
4100402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English Language for Science Teacher
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ การอานและสรุปใจความ
สําคัญของงานวิจัย และเอกสารทางวิทยาศาสตร รวมทั้งฝกเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษจาก
สิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกส
Listening, speaking, reading and writing skills, reading and summarizing point
of scientific research and document, and practicing of English abstract writing
from printed and electronic media
4100404

การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร*
3(2-2-5)
Production of Science Teaching Material
หลักการออกแบบอุปกรณเพื่อการสอน การผลิตอุปกรณทดแทน การเลือกวัสดุจากวัสดุ
ในทองถิ่น การผลิตอุปกรณโสตทัศนศึกษา การผลิตอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม
ในทองถิ่น และการสาธิตวิธีการใชงาน
Principles of teaching materials design; production of substitute materials;
selection of local materials; production of audio-visual materials; and the
production of other materials in the aspects of local arts and culture and usage
demonstration

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร
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4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Research in Science
ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวัดและมาตรวัด การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยางและการ
วางแผนการทดลอง การประมวลผลขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
และเขียนรายงาน ทั้งวิธีการ และปฏิบัติ
The general characteristics, types, steps and design of research,
measurement and meter design, data collecting design, sampling and experiment
planning, evaluation, research presentation, ethics of research, method and
practicing research writing
4101105 หลักฟสิกส
3(3-0-6)
Principles of Physics
การวัดความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลาร และเวกเตอร
ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ
ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน หลักการเบื้องตนทางอุณหพลศาสตร และของไหล
Accuracy and precision in measurement, units, scalar and vector, position
and motion of objects, Newton’s law of motion, work and energy, law of energy
and momentum conservation, mechanical wave, thermal phenomena, basic
concept of thermodynamics and fluid
4101106 ปฏิบัติการหลักฟสิกส
1(0-3-2)
Principles of Physics Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4101105 หลักฟสิกส
Pre-requisite or Co-requisite : 4101105 Principles of Physics
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัด เวกเตอร การเคลื่อนที่แบบตางๆ ปฏิบัติการ งานและ พลังงาน
ความรอน และของไหล
Experiments in measurement, vector, various types of motion, experiments
in work and energy, heat and fluid
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4101309 เทคโนโลยีพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Technology
มนุษยกับการใชพลังงาน สถานภาพในปจจุบันและในอนาคตของแหลงพลังงาน และการ
ใช พลั งงาน แนวทางและนโยบายในการประหยั ดพลั งงาน การนํ าพลั งงานแสงอาทิ ตย ไปใช
ประโยชนในการทําความรอน และผลิตกระแสไฟฟา พลังงานน้ํา พลังงานจากลม พลังงานจาก
แหลงความรอนใตพิภพ พลังงาน ชีวมวล เซลลเชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร การวิเคราะห
พลังงานทางดานเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Human and using energy, present and future status of energy sources, trend
and policy of energy saving, using solar energy for thermal and electricity power
generation, hydropower, wind energy, geothermal energy, bio energy, fuel cell
and nuclear energy, introduction to economic analysis for energy utilization
4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electricity and Electronics
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟากระแสไฟฟา ทฤษฎีและ
การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก
ไดโอด ทรานซีสเตอร ไอซี พรอมการอานคาพารามิเตอร วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ไดแก วงจร
แหลงจายไฟ วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรแตงรูปสัญญาณ พื้นฐานของ
ระบบดิจิทัล เชน เลขฐานสอง และรหัสตางๆ เกตพื้นฐาน และวงจรพีชคณิตของบูลิน และการใช
งาน
Electric charge, Coulomb’s law, electric field, Gauss' law, electric potential,
electric current, theory and electronics applications, theory of inventicnal
semiconductor electronic devices including diodes transistor IC, reading
parameters, basic electronic circuit, power supply circuit, circuit voltage level,
operational amplifiers waveform cycle Including digital systems, expension, binary
numbers and binary arithmetic, basic logic gates and circuit boolean algebra and
application
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4101312 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-2)
Electricity and Electronics Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Pre-requisite or Co-requisite : 4101311 Electricity and Electronics
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร และออสซิลโลสโคป สมบัติของตัวเก็บประจุ
ไดโอด และทรานซีสเตอร วงจรเรียงกระแสแบบตางๆ วงจรจายไฟ วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ
ตางๆ วงจรการใชงานทรานซีสเตอรอยางงาย
Loboratory experiment with measuriny, multimeter and oscilloscope,
properties of capacitor diodes and transistor, rectifiers in power supply, electronic
circuit, simple transistor using circuit
4102105 หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ สารประกอบ การเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย พันธะเคมี สมดุลเคมี ความเขมขนของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ กรด-เบส
Atomic structure, periodic table of the elements and their properties,
compounds, inorganic compounds nomenclature, chemical bonds, chemical
eguilibrium, concentration of the solution, stoichiometry, acid-base
4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-2)
Principles of Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4102105 หลักเคมี
Pre-requisite Co-requisite : 4102105 Principles of Chemistry or
หลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน การเตรียมสารละลาย และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาหลักเคมี
General practices in the chemistry laboratory, storage of chemicals,
chemical grade and the use of chemicals, safety in chemical laboratories, the use
of basic tools, preparation of the solution, experimentations related to the
content of Principles of Chemistry
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4102207 หลักเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Principles of Organic Chemistry
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102105 หลักเคมี
Pre-requisite : 4102105 Principles of Chemistry
โครงสรางทางเคมีของสารประกอบแอลิเฟติก สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยา
กลไกการเกิดปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน ไดอีน
แอลคิลเฮไลด และสารประกอบแอลิเฟติกไฮโดรคารบอนชนิดเปนวง การสังเคราะหเบนซีนและ
อนุพันธของเบนซีน การแทนที่ของสารประกอบแอโรเมติกดวยอิเล็กโทรไฟลและนิวคลีโอไฟล
และกลไกการเกิดปฏิกิริยา
Chemical structures of aliphatic compounds, physical properties,
preparations, reactions, mechanisms and stereochemistry of alkanes, alkenes,
diene, alkyl halides and cyclic aliphatic hydrocarbons, synthesis of benzenes and
their derivatives, electrophilic and nucleophilic aromatic substitutions and their
mechanisms
4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย
1(0-3-2)
Principles of Organic Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4102207 หลักเคมีอินทรีย
Pre-requisite or Co-requisite : 4102207 Principles of Organic Chemistry
เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปในการทําใหสารบริสุทธิ์ การกรอง การตกผลึก การกลั่นดวยไอน้ํา
การกลั่นลําดับสวนลดความดัน การสกัดและโครมาโทกราฟ การทดสอบการละลายและหมู
ฟงกชัน และการเตรียมอนุพันธสารอินทรีย
General techniques for purification, filtration, crystallization, steam
distillation, pressure distillation extraction and chromatography, dissolution
testing and functional group and preparation of organic derivatives
4102312 เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102105 หลักเคมี
Pre-requisite : 4102105 Principles of Chemistry
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ
และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของ
การวิเคราะหโดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการ
ไทเทรตกรด
Introduction to analytical chemistry, principle of quantitative analysis,
stoichiometry and statistical analysis, theory and applications of basic quantitative
analysis by volume and weight, qualitative analysis related to acid titration
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4103107 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
หลักชีววิทยาพื้นฐาน สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต
Principles of basic biology, characteristics of organisms, the evolution of
organisms, cell and tissue, reproduction and growth, classification of organisms
4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-3-2)
Principles of Biology Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite or Co-requisite : 4103107 Principles of Biology
ปฏิบัติการเรื่อง การใชกลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของ
สิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต
Experiments on the use of microscope, cell, cell division, tissue,
reproduction of organisms, growth and classification of organisms
4103312 นิเวศวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
General Ecology
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
โครงสรางของระบบนิเวศ พลังงานและการถายทอดพลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏจักรชีวธรณีเคมี ประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น การศึกษาภาคสนาม
Structure of ecosystem, energy and energy transfer, limiting factor,
biogeochemical cycle, population, community, ecological succession, distribution,
natural resources and conservation, analysis of local environmental problems
and field study
4103313 เทคนิคทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Biological Technique
เทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลดเนื้อเยื่อสัตวและพืช
เพื่อใชกับกลองจุลทรรศน
Biological techniques, collection, preservation, preparation of microscopic
slides of animal and plant tissues
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4104201 ดาราศาสตรและอวกาศ
3(2-2-5)
Astronomy and Space
ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ กฎของเคปเลอร ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต
ทองฟา ดาวฤกษ กลุมแกส เนบิวลา ดาราจักร ควาซาร คลื่นวิทยุ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร
โดยใหอธิบายและคํานวณดวยกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร
Celestial sphere, solar system, Kepler's laws, satellites, techniques for sky
effective observing, stars, interstellar dust, nebulae, galaxies, quasars, radio waves,
astronomical visual equipments, topics include descriptiveness and calculating on
the principles of science concepts
4105201 ธรณีวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
General Geology
สมบัติทั่วไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลกในวาระตาง ๆ
เกี่ยวกับความเปนมาของทวีป ธารน้ําแข็ง ทะเล มหาสมุทร ภูเขา ภูเขาไฟ หุบเขา แมน้ํา ลําธาร
แหลงน้ํา น้ําใตดิน น้ําพุ น้ําพุรอน การกัดเซาะ การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว
การสะสมตัว การตกตะกอน การระเหย ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หินแร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและเหตุการณในวาระตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทย และขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก สภาพความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจ การชลประทาน การเกษตร และ
อุตสาหกรรม
General properties and the origin of the earth, internal characteristics and
activities of the earth’s crust concerning the history of continental glaciers, sea,
ocean, mountains, volcanoes, valleys, rivers, streams, water bodies, groundwater,
springs, hot springs, erosion, corrosion damage of weather, deposition and
sedimentation, evaporation, desalination drought, soil, rocks, minerals and natural
resources, various events of Thai geology, general data concerning world geology,
economic conditions, fertility, irrigation, agriculture and industry
4106201 พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(2-1-3)
Fundamental of Environmental Science
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน
Meaning and scope of environmental science, environmental dimensions,
ecological system, biodiversity, nature equilibrium, current environment situation,
and exploitation of sustainable natural resources
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4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชัน การประยุกตอนุพันธ
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย แนวคิดเกี่ยวกับอินทิเกรชั่น
Limits of functions, continuous functions, derivatives and determine the
derivative of functions, application of derivatives, analytical geometry of line and
conic sections, integration concept
4109104 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for Science 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
Pre-requisite : 4109103 Mathematics for Science 1
พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจากัดเขตและการประยุกตใช เทคนิคการ
อิน ทิเ กรต อนุ พัน ธและอิ น ทิ กรั ล ของฟ งก ชั่ น ในพิ กัดเชิ งขั้ ว อิ น ทิ กรั ล ไม ตรงแบบ หลั กเกณฑ
โลปตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง
Polar coordinates, parametric equations, finite integral and its applications,
techniques of integration, derivative and integral of function in polar coordinates,
improper integrals, L’Hopital’s rule, sequences and series, power sites
2) วิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

4101207 หลักกลศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Mechanics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101105 หลักฟสิกส
Pre-requisite : 4101105 Principles of Physics
กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื่อนที่เชิงเสน การแกวงกวัดแบบ ฮารมอนิก พลังงาน
และโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิงแบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุด
ศูนยกลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องตนกลศาสตรแบบลากรองและแบบแฮมิลตัน
Newton’s laws, mass and forces, linear motion, harmonic oscillations,
energy and angular momentum, conservation forces, rotating frame of reference,
center of mass reference frame, motion relative to rotating axes, introduction to
lagrangian and hamiltonian mechanics

55
4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร
1(0-3-2)
Principles of Mechanics Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4101207 หลักกลศาสตร
Pre-requisite or Co-requisit : 4101207 Principles of Mechanics
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเสน การแกวงกวัดแบบ ฮารมอนิก พลังงานและ
โมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิงแบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุด
ศูนยกลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องตนกลศาสตรแบบลากรองและแบบแฮมิลตัน
Experiment of linear motion, harmonic oscillations, energy and angular
momentum, conservation forces, rotating frame of reference, center of mass
reference frame, motion
4101310 หลักฟสิกสของคลื่น
3(2-2-5)
Principles of Physics of Wave
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101105 หลักฟสิกส
Pre-requisite : 4101105 Principles of Physics
กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลางที่เปน
ของแข็ง ของเหลวและแกส สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงาน และโมเมนตัมของคลื่น
การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณดอปเพลอร การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น
โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับสสาร ประโยชนและการประยุกตคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
Physics, types and wave motion in solid, liquid and gas media, wave
equation and its solution, energy and momentum of waves, superposition of
waves, doppler effect, Interference and diffraction of waves, polarization,
Interaction of electromagnetic waves with matter, advantages and applications of
electromagnetic waves
4101313 หลักแมเหล็กไฟฟา
3(2-2-5)
Principles of Electromagnetic
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101105 หลักฟสิกส
Pre-requisite : 4101105 Principles of Physics
ทฤษฎีเบื้องตนไฟฟาสถิต โดยใชตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ สมการลาปลาซ ไดอิเล็กทริก
กระแสไฟฟาสม่ําเสมอ การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา สารแมเหล็ก พลังงานแมเหล็ก สมการ
แมกซเวลล
Introduction to electrostatic theory using differential operators, Laplace’s
equation, dielectrics, steady electric current, electromagnetic induction, magnetic
materials, magnetic energy, Maxwell's equations
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4101414 ฟสิกสยุคใหม
3(3-0-6)
Modern Physics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101105 หลักฟสิกส
Pre-requisite : 4101105 Principles of Physics
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความลมเหลวของฟสิกสแบบฉบับ กําเนิดแนวคิดของกลศาสตร
ควอนตัม ทวิภาคของอนุภาคและคลื่น กลุมคลื่น หลักความไมแนนอน ทฤษฎีอะตอม สมการ
ชเรอดิงเงอรเบื้องตน
Special theory of relativity, failure of classical physics, original idea of
quantum mechanics, wave and particle duality, wave packets, uncertainty
principle, atomic theory, Introduction to Schrödinger’s equation
4101415 ฟสิกสนิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Physics
สมบัติทางนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสีทางธรรมชาติ และกฎการสลายตัวทางรังสี การ
สลายตัวทางนิวเคลียรที่ประดิษฐขึ้น การสลายตัวชนิดอัลฟา การสลายตัวชนิดบีตา การสลายตัว
ชนิดแกมมา อันตรกริยาของรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร การปองกันอันตรายจากรังสี
Nuclear properties, natural radioactivity and radioactive decay law, artificial
nuclear disintegration, alpha decay, beta decay, gamma decay, interactions of
nuclear radiation with matter, detection of nuclear radiations, radiation protection
4101416 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Physics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
Pre-requisite : 4109103 Mathematics for Science 1
เวกเตอรแคลคูลัสกับการประยุกตทางฟสิกส ฟงกชันเวกเตอรและอนุพันธ สนาม สเกลาร
และสนามเวกเตอร ตัวดําเนินการเชิงเวกเตอร เกรเดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล อินทิกรัลเชิงเสน
เชิงผิวและเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส ทฤษฎีบทของสโตกสและการ
ประยุกตทางฟสิกส การแปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาซ
Vector calculus with physical applications, vector functions and the
derivatives, scalar and vector fields, vector operators, gradient, divergence, curl,
line, surface and volume integrals, Green’s theorem, Gauss’s theorem, Stokes’s
theorem and physical applications, Fourier transforms, Laplace transforms
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4102209 หลักเคมีอนินทรีย
3(3-0-6)
Principles of Inorganic Chemistry
วิชาที่ตองสอบผานกอน: 4102105 หลักเคมี
Pre-requisite : 4102105 Principles of Chemistry
โครงสรางอะตอมและไฮโดรเจนอะตอมตามทฤษฎีโบร การใชกลศาสตรควอนตัมอธิบาย
ฟงกชัน คลื่นและสมการคลื่นของโชรดิงเจอร การอธิบายอะตอมโดยแบบจําลองกลศาสตรคลื่น
และการกระจายอิ เ ล็กตรอนในอะตอม
การเขี ย นเทอมซิ มบอลเพื่อระบุอะตอมมิ กสเตท
ชนิดของพันธะ และทฤษฎีที่ใชอธิบายพันธะ ไอออนิกแลตติซของผลึก ทฤษฎีพันธะเวเลนซ
ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎีออรบิทัลโมเลกุล โครงสรางโมเลกุลตามทฤษฎีการผลักคูอิเล็กตรอนในวง
เวเลนซ
Atomic structure and Bohr’s concept of hydrogen atom, use of quantum
mechanical theories for explanation of wave functions and SchrÖdinger equation,
explanation of atomic model by quantum mechanics and the distribution of
electrons in atoms, designation of term symbols to identify atomic states,
theories of chemical bonding, Ionic bond, crystal lattice, valence bond theory
and hybridization, molecular orbital theory, valence shell electron pair repulsion
(VSEPR) theory
4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย
1(0-3-2)
Principles of Inorganic Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4102209 หลักเคมีอนินทรีย
Pre-requisite or Co- requisite : 4102209 Principlesn of Inorganic Chemistry
การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอน เทคนิคของสมบัติทางแมเหล็ก สเปกโทรสโกป
การนําไฟฟา โพลารีเมตรีและดานจลนพลศาสตร
Synthesis of coordination complex, techniques of magnetic properties,
spectroscopic, conductivity, polarimetry and kinetic
4102311 เคมีสภาวะแวดลอม
3(2-2-5)
Environmental Chemistry
เคมีเกี่ยวกับน้ํา ดิน และอากาศ มลพิษทางน้ํา ดินและอากาศ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา ดิน และอากาศ การวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน
Chemistry of water, soil and air, Pollution of water, soil and air,
environmental effect, environmental quality standards of water, soil and air,
quality of water and soil analysis
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4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต
3(2-2-5)
Chemistry in Life
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4102207 หลักเคมีอินทรีย
Pre-requisite : 4102207 Principles of Organic Chemistry
เซลล และองค ป ระกอบของเซลล หนาที่ ของน้ําในกระบวนการทางชี วเคมีในเซลล
สารละลายบัฟเฟอร โครงสรางและคุณสมบัติของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน
โปรตีน เอนไซม และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
Cell structure, functions of water in cellular biochemical processes, buffer
solutions, structures and properties of biomolecules including carbohydrates,
lipids, proteins, enzymes, and nucleic acid, carbohydrate metabolism
4102414 เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Physical Chemistry
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4101105 หลักฟสิกส
4102105 หลักเคมี
4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
Pre-requisite : 4101105 Principle of Physics
4102105 Principles of Chemistry
4109103 Mathematics for Science 1
สมบัติของแกส แกสอุดมคติและแกสจริง สมการสภาวะของแกส อุณหพลศาสตร รวมทั้ง
การประยุกตทางเคมี สมดุลระหวางเฟสสําหรับระบบที่มีองคประกอบเดียวและระบบที่มีหลาย
องคประกอบ เคมีไฟฟา สารละลายอิเล็กโทร-ไลต พฤติกรรมของไอออนในสารละลาย
Properties of gas, perfect and real gas, equations of state of gas,
thermodynamics in chemical systems including their applications in various
chemical systems, phase equilibria in one-compounent and multicomponent
systems, electrochemistry, solutions of electrolyte, behavior of ions in solution
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
1(0-3-2)
Physical Chemistry Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4102414 เคมีเชิงฟสิกส
Pre-requisite or Co-requisite : 4102414 Physical Chemistry
การทดลองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตร การวัดคาทางกายภาพของสาร
ความหนืด ดัชนีหักเห การนําไฟฟาและอื่น ๆ
Experiments in thermodynamics and kinetics, measurements of some
physical properties of matter, viscosity, refractive index, conductivity, etc
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4103209 หลักจุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Microbiology
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตางๆ การเรียกชื่อและ
การจัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญ การตาย
และการทําลายจุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรคที่
เกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม
Working principle and slide sample preparation for various types of
microscope, nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae,
nutrition, growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and
microbial genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, waste
water food, milk and industry
4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
1(0-3-2)
Microbiology Laboratory
วิชาที่ตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4103209 หลักจุลชีววิทยา
Pre-requisite or Co-requisite : 4103209 Principles of Microbiology
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการกาจัดเชื้อ เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การศึกษาเชื้อรา
การยอมสี แบคทีเรีย การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย การศึกษาสัณฐาน
วิทยาของเซลลเม็ดเลือด ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการจับกลุม
Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of
microscope, media preparation and sterilization, essential microbiological
techniques, enumeration of microorganisms, study of fungi, bacterial staining,
destruction and inhibition of microorganisms, study of blood cells morphology,
precipitation and agglutination reactions
4103211 สัตววิทยาทั่วไป
2(1-2-3)
General Zoology
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม วิวัฒนาการ
และความหลากหลายของสัตว
Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, behavior, evolution and
diversity of animal
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4103314 อนุกรมวิธาน
3(2-2-5)
Taxonomy
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดสปชีส
และการตัดสินในระดับสปชีส ลําดับขั้น อนุกรมวิธานและแนวทางการจําแนกประเภท สาย
วิวัฒนาการและ วิธีการสรางสาย
Science of taxonomy, taxonomic characters and intrapopulational variation,
speciation and taxonomic descision the species level, taxonomic category and
procedure of classifying, phylogeny and method for constructing phylogeny
4103415 พันธุศาสตร
3(2-2-5)
Genetics
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน
ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การถายแบบ
สารพันธุกรรม การกําหนดเพศมัลติเพิลอัลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความ
แปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร
ประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส และหลักการพันธุวิศวกรรมศาสตรเบื้องตน
Basic knowledge of genetics, principles of genetic inheritance, forecast
results in a hybrid, probability and statistical test, gene and chromosome, genetic
model, sex determination, multiple alleles, qualitative and quantitative control of
genes, variation of hybrid, mutations of gene and chromosome, genetic
engineering, genetic population, genetic transfer outside the nucleus and basic
principle of genetic engineering
4103416 พฤกษศาสตรทั่วไป
3(2-2-5)
General Botany
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
เซลลและเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ
อนุกรมวิธานวิธานของพืช การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางพืช
Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, ecology, evolution,
taxonomy of plant the collection and storage of specimens
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4103417 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4103107 หลักชีววิทยา
Pre-requisite : 4103107 Principles of Biology
ประวัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ กําเนิดของเอกภพ และสิ่งมีชีวิต ทฤษฏีวิวัฒนาการ หลักฐาน
ประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสปชีสใหม รูปแบบของ
สายวิวัฒนาการ
History of evolutionary biology, origin of universe and life, theory of
evolution, evidences of evolution, sourses of evolution, speciation, phylogenetic
pattern
4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Meteorology
บรรยากาศโลก รังสีอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้น การควบแนนและเมฆ การเกิดเมฆและ
หยาด น้ําฟา ความกดอากาศและลม ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา
Earth’s atmosphere, solar radiation, air temperature, humidity,
condensation and cloud, cloud formation and precipitation, air pressure and
winds, meteorological phenomena
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

6 หนวยกิต
น(ท-อ-ป)

4100403 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Teaching Skills for Science Teacher
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะ
สําคัญและจําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะ
ในการจัดกิ จกรรม โดยใช กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิ ทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี
โครงงานวิ ทยาศาสตร การออกแบบและการสรางสื่ อการสอนทางวิทยาศาสตร ทั กษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครู
วิทยาศาสตร
Nature of science, analysis of desirable characteristics as well as necessary
and important skills for a science teacher, the importances skills for science
teacher, practicing skill in activity by using scientific process, technological
scientific activities, science projects, design and construction of scientific
materials, basic computer skills, other necessary skills in assessment, and
guidelines in development of science teacher skills
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4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Innovation and Technology for Science Teacher
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน วิเคราะหขอดี ขอจํากัดของโปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียน
ตาง ๆ และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาสรางบทเรียน
Meaning, importance, principles and an application of innovation and
education information technology; analysis of strengths and weaknesse of
software used to develop innovation and education information technolog
2.2.3 เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก
ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุมวิชาเอก โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
1. นางสาวฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

ป
ภาระการสอน
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา พ.ศ.
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
ม.เกษตรศาสตร
ม.สงขลานครินทร

2530
2524

12

12

12

12

12

2. นายสมภพ เภาทอง
ผูชวยศาสตราจารย

ศษ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
กศ.บ.เกียรตินิยม (เคมี)

ม.สงขลานครินทร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2527
2520

15

15

15

15

15

3. นางสาวปยศิริ สุนทรนนท
อาจารย

วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี)

ม.สงขลานครินทร
ม.สงขลานครินทร

2551
2545

15

15

15

15

15

4. นางฐิติรัตน นิลวิจิตร
อาจารย

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต)
วท.บ. (ฟสิกส)

ม.เชียงใหม
ม.สงขลานครินทร

2553
2549

15

15

15

15

15

5. นางสาวสตารียะ มะลี
อาจารย

วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (เคมี-คณิตศาสตร)

ม.สงขลานครินทร
ม.สงขลานครินทร

2555
2551

15

15

15

15

15

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา

อาจารย ผู ส อนในรายวิ ช าสาขา
ฟสิกส
1. นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
วท.ม. (ฟสิกส)
ผูชวยศาสตราจารย
วท.บ. (ฟสิกส)

ป
ภาระการสอน
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา พ.ศ.
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551
2548

15

15

15

15

15

2557

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

2. ดร.สุนิตย โรจนสุวรรณ
อาจารย

ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี)

3. นายอีลีหยะ สนิโซ
อาจารย

วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (การสอนฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4. นายสมกรณ ชัยวรากรณ
อาจารย

วท.ม.ฟสิกส (ดาราศาสตร)
วท.บ. (ฟสิกส)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2552
2544

15

15

15

15

15

5. นางสาวโรสลีนา จาราแว
อาจารย

วท.ม. (ฟสิกส)
ศศ.บ. (การสอนฟสิกส)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2554
2550

15

15

15

15

15

2532
2525
2549
2547
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ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

อาจารย ผู ส อนในรายวิ ช าสาขา
เคมี
6. นายประยูร ดํารงรักษ
กศ.ม. (เคมี)
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.บ.เกียรตินิยม (เคมี)
7. นางสาวอุบล ตันสม
อาจารย
8. ดร.นิสาพร มูหะมัด
อาจารย
9. นางอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน
อาจารย
10. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ
อาจารย
11. ดร.สายใจ แกวออน
อาจารย
12. นางฉันทนา รุงพิทักษไชย
อาจารย
13. ดร.อิสมาแอ เจะหลง
อาจารย
14. ดร.วารุณี หะยีมะสาและ
อาจารย

วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพชีวเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป
เคมี-ชีววิทยา)
วท.ม. (เคมีอินทรีย)
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ2
(เคมี)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
กศ.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (พืชศาสตร)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

15. นางสาวอลภา ทองไชย
อาจารย

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
สัตวน้ํา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)

ภาระการสอน
ป
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)
สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา พ.ศ.
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2526

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2538
2556
2551
2548

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2552
2550

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2552
2540
2535
2558
2542
2537
2534
2527

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2558
2550
2548
2556

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551
2547

15

15

15

15

15

2522
2541

2552
2547
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบงเปน
2 ขั้นตอน ไดแก
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง ประกอบดวย การ
สังเกตการสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลอง
ใชในชั้นเรียน และมีสวนรวมกันสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู
กับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธี
การเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
ผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน มีประสบการณตรงในเรื่องการประกอบวิชาชีพครู
ในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก มีการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาเพื่อ
เรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปนเวลา ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษาที่ 1
และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก แบงเปน 2 รายวิชา โดย
ปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปที่ 5
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
1) นักศึกษาชั้นปที่ 3 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกตใชในการสอน
ตามสาขาวิชาชีพตอไป โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
2) นักศึกษาชั้นปที่ 4 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อให
นักศึกษารูจักการมีกระบวนการคนควาความรู ความจริง อยางเปนระบบและวิเคราะห ตีความ ดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีศักยภาพทางดานการวิจัย และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณการวิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู)
3) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
ผูเรียน
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
1) รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5) หนวยกิต
2) รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5) หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู อาจารยประจําวิชาให
ความรูเรื่องวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดระยะเวลาการทําวิจัย
2) นักศึกษาไดเรียนรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร ในกลุมวิชาเอก อาจารยประจําวิชาใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยวิทยาศาสตร ในรายวิชา
การวิจัยทางวิทยาศาสตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจารยประจําวิชา
2) ประเมินผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยอาจารยประจําวิชา และอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศ
บังคับเรียน 1 รายวิชา
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพิ่มเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม
3) มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
สาธารณะ
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา
ตั้งแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1
กิจกรรม
4) ความสามารถดานการสอน

กลยุทธการประเมินผล
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม
1) การสอบวัดผล
2) การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม

นําเสนอกิจกรรมที่ได
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการ โดยให
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน
สอนใหนักศึกษาสามารถสอนนักเรียนให อาจารยผูสอนในรายวิชา
ทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของ ตามหลักสูตรประเมิน
สังคม โดยสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานมาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนได มีทักษะการฟง พูด
อาน เขียน ภาษาไทย หรือ
ภาษาตางประเทศ เปนอยางดีและสอน
ใหนักศึกษาเกิดความสนใจใฝรู ใฝเรียน
เขาใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่ง
สอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ เชน
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร และ
สามารถบูรณาการ องคความรูที่ไดศึกษา
มาในการวิเคราะห ออกแบบวิธีการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน
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คุณลักษณะพิเศษ
5) ความสามารถดานวิชาการ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สอนใหนักศึกษาใฝหาความรูใหมๆมี
ความสามารถในการวิจัย การวัดการ
ประเมิน และพัฒนาหลัก สูตร นําความรู
ไปประยุกตกับสาขาวิชาที่นักศึกษา
เชี่ยวชาญได ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวของ เชน การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาหลักสูตร เปนตน
6) ดานคุณธรรมจริยธรรม ความ
สงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ
พอเพียง และลักษณะความเปนไทย วิชาชีพครู มีความอดทน อดกลั้น
ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม โดย
สอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งจัดเปน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษา
7) ดานบุคลิกภาพ
สอดแทรกทักษะทางสังคมใหนักศึกษามี
มนุษยสัมพันธที่ดี ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนได สอนใหนักศึกษาเปนคนดี
มีน้ําใจ เอื้ออาทรตอศิษย รักงานสอน
ใฝความกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน แตงกายเหมาะสม
มีจิตสาธารณะ มีความเสมอตนเสมอ
ปลาย และสอนใหนักศึกษา สามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองได
ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชา และกิจกรรม
เสริมของหลักสูตร
8) มีจิตวิญญาณความเปนครู
สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจิต
วิญญาณความเปนครูกิจกรรมเสริมของ
หลักสูตร

กลยุทธการประเมินผล
อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรประเมิน

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ
1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบมเพาะ
ขอบังคับของสถาบันและสังคม
ใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน
ที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และ สูงาน
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับ สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟง
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน ความคิดเห็นของผูอื่น และมีความซื่อสัตย
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
สุจริต
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมี 2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
จิตสํานึกสาธารณะ
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดาน
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มี
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตอาสา

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา

2.1.2 ดานความรู
กลยุทธการสอน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู และ
ประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การค
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
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กลยุทธการสอน

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล คิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน และกลุมในสถานการณทั่วไป โดยใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสราง อภิปรายกลุม การทํากรณีศึกษา การ
ประโยชนตอตนเองและสังคมได
โตวาที การจัดทําโครงการ และการใช
เกมส เปนตน

2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธการประเมิน
1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใชกระบวนการ
แกไขปญหา การศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา
การศึกษาอิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา
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ผลการเรียนรู
1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ
ตอสังคม
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการสอน
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมี
ความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

กลยุทธการประเมิน
1) การประเมินความสามารถใน
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
2) การประเมินผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม ในสถานการณ
การเรียนรูตามวัตถุประสงค
3) ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมและการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน 1) การประเมินผลงานตาม
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
บุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนใน ใชแบบสังเกต และแบบ
การติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได กลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ ประเมินทักษะการพูด การ
อยางเหมาะสม
บุคคลที่เกี่ยวของ
เขียน
3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
2) การทดสอบทักษะการฟง
การวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี จากแบบทดสอบที่สอดคลองกับ
นําเสนอขอมูล ไดอยางเหมาะสม และ สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย
วัตถุประสงคการเรียนรู
ใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการ
รูปแบบและวิธีการ
3) การทดสอบการวิเคราะห
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ รายงานกรณี และการวิเคราะห
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอ ขอมูลผลการศึกษาวิจัย
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
การศึกษาอิสระ

72
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ

กลยุทธการประเมิน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1)
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 1) กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ วั ฒ นธรรมองค ก รตามจรรยาบรรณ
คือ คุรุสภา และการปฏิบัติตนตาม วิ ช าชี พ ครู
เพื่ อ เป น การปลู ก ฝ ง ให
กรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจ และ
และสังคม และมีวินัยในการเรียน ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตรงต อ เวลา ซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต ขยั น 2) ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรม
อดทน และสูงาน
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2)
พั ฒ นาตนเองตามแนว การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใชกรณีตัวอยาง (Case study) ใน
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม การสอนทุกรายวิชา
และร ว มสร า งสั ง คมปรองดองเพื่ อ 3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีใน
การอยูรวมกันอยางสันติสุข
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม จริยธรรม
4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ ของสังคมและวิชาการ ทั้งประเด็นวิกฤต
และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น ของจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
รวมทั้ งเคารพในคุณคาและศั กดิ์ศรี 4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนราย
ของความเปนมนุษย
ป ตลอดหลักสูตร
5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และมีจิตสํานึกสาธารณะ
6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบ
วิชาชีพ

กลยุทธการประเมิน
1) มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมินตนเอง
กลุมเพื่อน อาจารย และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ไดแก การ
สังเกต การสัมภาษณ การ
สนทนากลุม แบบประเมินตนเอง
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การรวมกิจกรรม การแตง
กาย และการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด
4) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูของ
นักศึกษา
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2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รายวิชาในหลักสูตร
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนดกับศาสตร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) ใชความรูและทักษะในศาสตร
ของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู
และกลุมวิชาเอกไปใชประยุกต
แกปญหาในการปฏิบัติงาน

กลยุทธการสอน
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ
(Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูและสรุปสถานะขององคความรูทาง
วิชาชีพครูรวมกันระหวางผูสอนและ
ผูเรียน
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ความถูกตอง คุณคา การตอยอดองค
ความรูและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพครู
4) ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพื่อ
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู
และสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
กับบริบททางสังคมของพื้นที่ได
5) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
รายปตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมการ
ประเมินดานความรู ดังนี้
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากรายงานการ
ศึกษาคนควา
4) ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน
และ/หรือ การนําเสนอในชั้นเรียน
5) ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทําวิจัย
ในชั้นเรียน
6) ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปนราย
ปตลอดหลักสูตร
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกถึงความสามารถในการ 1) การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพื่อ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
ในการนําความรูไปใชในกาปฏิบัติงาน คิดประเมินคา และคิดอยางมี
และการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหา วิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมใน
และพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ลักษณะตาง ๆ เชน การอภิปรายกลุม
ประสิทธิภาพ
การคิด วิเคราะห หรือแกปญหาจาก
2) แสดงออกถึงความสามารถในการ ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู
คิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา
2) การเรียนรูผานกระบวนการ
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพื่อ วิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจาก
พัฒนาผูเรียน
แหลงเรียนรูตาง ๆ การใชสื่อ
3) นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี การทําโครงงาน และการ
และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไป ทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ใชในการจัดการเรียนรู แกปญหา
การเรียนการสอนในหลักสูตร
การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอ
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ยอดองคความรู
ประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน ทางสังคม
อยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการ
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
สอน
รายปตลอดหลักสูตร
5) ความสามารถในการวิจัยตอยอด
องคความรูเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม

กลยุทธการประเมิน
1) นักศึกษาประเมิน
กระบวนการพัฒนาความสามารถ
ทางปญญาของตนเองในแตละ
ขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้ง
คําถาม การสืบคน การคิด
วิเคราะห การ สังเคราะห การ
สะทอน และสื่อความคิด
2) ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรม
และการแสดงออกที่เปนรูปธรรม
เชน จากกระบวนการทํางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ
ความคิด ความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน
3) ประเมินจากผลการวิเคราะห
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
4) ประเมินจากผลการทําวิจัยในชั้น
เรียน การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
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2.2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี 1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี
และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูรวมงาน และชุมชน
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับสังคม
2) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการ กระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรูทักษะ
จัดการเรียนรู
ความสัมพันธ และความรับผิดชอบตาม
3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวใน
บทบาทหนาที่ เพื่อสงเสริมการแสดง
การรับรูความรูสึกของผูอื่น
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มี 3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
การลงปฏิบัติในพื้นที่ ในสถานศึกษา
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เพื่อการเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง
เรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
รายปตลอดหลักสูตร

กลยุทธการประเมิน
1) ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางานรวมกับ
กลุมเพื่อน และการแสดงออกของ
นักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค
2) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในสถานการณตางๆ
3) ประเมินจากผูเรียนในการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตามใน
สถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
4) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
1) ประเมินผลจากการนําเสนอ
วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมีการใช
รายงานของนักศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุม ภาษาเพื่อการสื่อสารในการติดตอสื่อสาร เกี่ยวของกับการวิเคราะหหัวขอสภาพ
วิชาเอก ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ระดับบุคคล กลุมคน การฟง และการ ปญหาทางวิชาชีพครู
ภาษาเขี ย น เพื่ อ เข า ใจป ญ หา และ เขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ 2) ประเมินผลการใชภาษาสื่อสาร
พัฒนาผูเรียน
ผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของ
และการประยุกตใชเทคโนโลยีจากการ
2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช 2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริม นําเสนอรายงานของนักศึกษา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การ ใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
เรียนรู และงานที่รับผิดชอบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย เสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
3) แสดงออกซึ่ ง ความสามารถในการ รูปแบบและวิธีการ วิเคราะหสถานการณ หลักสูตร
สื่ อ ส า ร แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช ทั้งสถานการณจริงและสถานการณ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค น จําลอง และนําเสนอการแกปญหาที่
ข อ มู ล เพื่ อ การแสวงหาความรู และ เหมาะสม
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
3) จัดประสบการณการเรียนรูสงเสริม
4) สามารถ อ า น เขี ย น และเข า ใจ ใหผูเรียนไดใช ความรูความสามารถใน
ขอความ บทความ และขอมูลขาวสาร การสืบคนบทความทางภาษาอังกฤษ
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ผลการเรียนรู
ทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กลยุทธการสอน
และเทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ
4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เปน
รายปตลอดหลักสูตร

2.2.6 ดานทักษะดานการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) แสดงออกซึ่ ง ความสามารถในการ 1) ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการ
บู ร ณาการความรู ด านวิ ช าชี พไปใช ใ น สอนในสถานศึกษา เชน การศึกษากรณี
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนให ตัวอยางจากหองเรียน การสังเกตการณ
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
สอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม
2) แสดงออกซึ่ งความสามารถในการ ของผูเรียน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับ
ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู การใช ผูมีประสบการณสอน การทําแผนการ
แหล ง เรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย การวั ด ผล สอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การ
ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ ทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน
ประเมินผูเรียน
3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 2) ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบและ
ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย ทั้ ง รู ป แบบที่ เต็มเวลาในสถานศึกษา
เปน ทางการ (Formal) รูป แบบกึ่ ง 3) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม รายปตลอดหลักสูตร
เ ป น ท า ง ก า ร ( Informal) อ ย า ง
สรางสรรค
4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู
โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน
5) สามารถบู ร ณาการความรู ศ าสตร
ของกลุมวิชาชีพครูร วมกั บศาสตร ของ
กลุมวิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธการประเมิน

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินผลจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวในหมวดที่ 4
ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
1.2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และ สูงาน
1.3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
1.5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2) ดานความรู
2.1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
2.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู
2.3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
3) ดานทักษะทางปญญา
3.1) สามารถใช ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด วิ เ คราะห คิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล และคิ ด เชิ ง
บูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
4.2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม
4.3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
5.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
5.3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล ไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
5.4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
เชาว
ปญญา

4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
การมีปฏิสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล การสื่อสาร และการใช
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

2100101
2100102
2100103
2100104
2100105
2100106
2100107
2100108
2100109
2100110
2100111
2100112

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
หลักการอานและการเขียนคําไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
ภาษามลายูพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
วิทยาการแหงความสุข
 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก

ขอ
4

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
เชาว
ปญญา

4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
การมีปฏิสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล การสื่อสาร และการใช
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

2100113
2100114
2100115
2100116
2100117
2100118
2100119
2100120
2150101
2150102
2150103

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

สุนทรียวิจักขณ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ความจริงของชีวิต
การพัฒนาตน
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
สังคมภิวัตน
การจัดการทางสังคม
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

ขอ
4

79

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป (ตอ)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู

3. ดาน
ทักษะ
เชาว
ปญญา

4. ดานทักษะ
5. ดานทักษะการ
การมีปฏิสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล การสื่อสาร และการใช
และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ

ขอ
1

ขอ
1

ขอ
1

รายวิชา

2150108
2150109
4100101
4100102
4100103
4100108
4100109

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
4

ขอ
5

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
2

ขอ
2

ขอ
3

ขอ
1

ขอ
2

ขอ
3

ทักษะในการดําเนินชีวิต
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

ขอ
4
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และการปฏิบัติ
ตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทน และสูงาน
1.2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
1.3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข
1.4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
1.5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ
1.6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ
2) ดานความรู
2.1) มีความรู ความเขาใจเกี่ย วกับหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ รายวิชาใน
หลักสูตร
2.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
กับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกไปใช
ประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน
3) ดานทักษะทางปญญา
3.1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนําความรูไป
ใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3.3) นําความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไปใชในการจัดการ
เรียนรู แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู
3.4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน
3.5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน และชุมชน
4.2) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
4.3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น
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4.4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
4.5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด เกี่ยวกับศาสตร
กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนา
ผูเรียน
5.2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู และงานที่
รับผิดชอบ
5.3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูลขาวสารทั้งที่เปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
6.2) แสดงออกซึ่ ง ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู การใช แ หล ง เรี ย นรู ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
6.3) มี ความสามารถในการจั ดการเรี ย นรู ที่มีรู ป แบบหลากหลาย ทั้ งรู ป แบบที่ เ ป น ทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน
6.5) สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุมวิชาเอกเพื่อใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

รายวิชาเฉพาะ

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1100201
1101101
1101202
1101203
1101302
1102202
1102304
1103402
1104201
1104302
1105202
1106101

ภาษาและวัฒนธรรม
ความเปนครู
ปรัชญาการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครู
ประกันคุณภาพการศึกษา

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

รายวิชาเฉพาะ

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1100102
1100103
1100104
1102101
1102203
1103101
1105101
1108201
1109101
1109202
1109303

การพัฒนาทักษะการคิด
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การสอนเพศศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การนิเทศการสอน
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้น
ความรูเบื้องตน
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น
ความรูเบื้องตน

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

รายวิชาเฉพาะ

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุน
ใหญขั้นความรูเบื้องตน
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

                           
                           
                           
                           
                           

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

รายวิชาเฉพาะ

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4100301
4100402
4100404
4100405
4101105
4101106
4101309
4101311
4101312
4102105
4102106
4102207
4102208
4102312

สัมมนาวิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร
การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
การวิจัยทางวิทยาศาสตร
หลักฟสิกส
ปฏิบัติการหลักฟสิกส
เทคโนโลยีพลังงาน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
หลักเคมี
ปฏิบัติการหลักเคมี
หลักเคมีอินทรีย
ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย
เคมีวิเคราะห
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

รายวิชาเฉพาะ

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4103107
4103108
4103312
4103313
4104201
4105201
4106201
4109103
4109104
4101207
4101208
4101310
4101313
4101414

หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
นิเวศวิทยาทั่วไป
เทคนิคทางชีววิทยา
ดาราศาสตรและอวกาศ
ธรณีวิทยาทั่วไป
พื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
หลักกลศาสตร
ปฏิบัติการหลักกลศาสตร
หลักฟสิกสของคลื่น
หลักแมเหล็กไฟฟา
ฟสิกสยุคใหม
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 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

รายวิชาเฉพาะ

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4101415
4101416
4102209
4102210
4102311
4102413
4102414
4102415
4103209
4103210
4103211
4103314
4103415
4103416

ฟสิกสนิวเคลียร
ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
หลักเคมีอนินทรีย
ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย
เคมีสภาวะแวดลอม
เคมีในสิ่งมีชีวิต
เคมีเชิงฟสิกส
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
หลักจุลชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
สัตววิทยาทั่วไป
อนุกรมวิธาน
พันธุศาสตร
พฤกษศาสตรทั่วไป

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 ความรับผิดชอบรอง
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 ความรับผิดชอบหลัก

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ)
1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดาน
ความรู

รายวิชาเฉพาะ

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

4.ดานทักษะ
5. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
การวิเคราะห
ระหวางบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ
สือ่ สาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู

ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ ขอ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4103417
4105302
4100403
4111478

วิวัฒนาการ
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครู
วิทยาศาสตร

                           
                           
                           
                           

 ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การให ร ะดั บ คะแนน (เกรด) ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ว า ด ว ยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
1) แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม
2) สุมนักศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวา 25% ของผูเรียนในรายวิชานั้น จัดกิจกรรมทวน
สอบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
1) แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของ
2) ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ตรวจสอบผลการเรี ย นรู ตามเกณฑ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และรายงานผล
3) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดาน หรือวิชาเอก มีการ
ประเมินนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกป
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม ความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน และความรูดานตาง ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสในเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอ 5
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมเกี่ยวกับหลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ การทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน
1.2 การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาดานการวิจัย สนับสนุนนักวิจัยใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.1.3 สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
2.1.4 สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม

92

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระคราวละ 2 ป
ทําหนาที่กําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน
หลักสูตร มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบกับแผนงาน เพื่อทบทวนทิศทาง
และวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สถานที่
จํานวนที่มี จํานวนที่ตองการ
ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ
หมายเหตุ
อยูแลว
เพิ่มในอนาคต
1 หองปฏิบัติการฟสิกส
4 หอง
4 หอง
ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
7 หอง
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
279 เครื่อง
3 หองปฏิบัติการสืบคน
1 หอง
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอรเน็ต
25 เครื่อง
4 หองศูนยสื่อวิทยาศาสตร
2 หอง
2 หอง
คณะครุศาสตร
5 หองประชุมสัมมนา
2 หอง
2 หอง
คณะครุศาสตร
2.2.2 อุปกรณการสอน
1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ลําดับ
1
2

รายการและลักษณะเฉพาะ
อางควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
เครื่องเขยา (shaker)

จํานวนที่มี
อยูแลว
2 ตัว
2 เครื่อง
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ลําดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จํานวนที่มี
อยูแลว
เครื่องยาแบบควบคุมอุณหภูมิ (shaking incubator)
1 ตัว
เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (autoclave)
3 เครื่อง
ตูอบลมรอน (hot air oven)
3 ตัว
ตูปลอดเชื้อ (laminar flow)
1 ตัว
ตูบมเชือ้ (incubator)
2 ตัว
เตาไฟฟา (hot plate)
13 ตัว
เครื่องเขยาหลอดทดลอง (mixer)
1 ตัว
เครื่องเหวีย่ งแยกสารละลาย (centrifuge)
3 เครื่อง
ตูควบคุมอุณหภูมิ (incubator)
1 เครื่อง
โถดูดความชื้น (desiccator)
1 ตัว
เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter)
3 ตัว
เครื่องใหความรอนสไลด (slide warmer)
3 ตัว
ตาขายแพลงคตอน (plank net)
1 ตัว
เครื่องหลอมพาราฟน (embedding)
1 ตัว
เครื่องชัง่ ไฟฟาอยางละเอียด 4 ตําแหนง (analytical balances)
1 ตัว
เครื่องชัง่ ไฟฟาชนิด 2 ตําแหนง (precision balances)
2 ตัว
กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา (light microscope)
80 ตัว
กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ (stereo microscope)
6 ตัว
กลองจุลทรรศนประกอบกลองถายภาพ (light microscope with digital
1 ตัว
camera)
กลองจุลทรรศนประกอบชุดคอมพิวเตอร (USB computer microscope)
5 ตัว
กลองจุลทรรศนแบบอินเวอร (inverse microscope)
2 ตัว
เครื่องบดไฟฟา (homogenizer)
1 เครื่อง
เครื่องตัดชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟน (microtome)
2 เครื่อง
ชุดลับมีดไมโครโตม (microtome blade sharpener)
1 เครื่อง
เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer)
1 เครื่อง
เครื่องวัดความหวาน (brix refrectometer)
5 ตัว
กลองถายรูปดิจิตอล (digital camera)
2 ตัว
เครื่องวัดแอลกอฮอล (alcohol retractometer)
2 ตัว
เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer, UV-VIS )
1 เครื่อง
ตูดูควัน (fume hood)
1 เครื่อง
เตาใหความใหรอนพรอมกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็ก (hot plate and 5 เครื่อง
stirrer)
รายการและลักษณะเฉพาะ
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

เครื่องนําทางระบบดาวเทียม (GPS)
เครื่องชุดสาธิตเซลลไฟฟาจากแสงแดด
เครื่องชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุมตอกับคอมพิวเตอร
เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม
เครื่องชุดทดลองการควบคุมมอเตอรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (humidity memer)
เครื่องเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย (radiometer solar power meter)
เครื่องเครื่องวัดความเขมของสนามแมเหล็ก (tesla meter)
เครื่องหมอแปลงไฟฟาชนิดเปลี่ยนคาได (AC power supply)
เครื่องชุดทดลองแฟลงค-เฮิรตซ (Franck hertz)
เครื่องเครื่องบันทึกปริมาณการระเหยของน้ํา
เครื่องเครื่องวัดความกดดันของอากาศ (Barometer)
เครื่องเครื่องกําเนิดคลื่นดวยไฟฟา (function generator)
ชุดวัดระดับความเขมของเสียงระบบดิจิตอล (sound mefer)
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส (electronics)
ชุดความตานทานเปลี่ยนคาได (Rheosfat)
ชุดทดลองแสง (Basic optics sustem)
ชุดทดลองโฮโลแกรมพรอมกลองจุลทรรศน
ชุดทดลองการแทรกสอดของแสง
ชุดทดลองเรื่องคลื่น (wave)
ชุดทดลองหาคาประจุตอมวลของอิเล็กตรอนของธาตุ (charge-to-mass (e/m)
ration of electron)
ชุดทดลองหาคาคงที่ของแพลงค (Plancks consfanf)
เครื่องตรวจวัดรังสีแบบเคลื่อนที่ (geiqer-muller)
ชุดทดลองกฎของคูลอมบเกี่ยวกับปริมาณกระแสไฟฟา (coulomb balance)
เครื่องวัดปริมาณไฟฟาอเนกประสงค (digital.multimeter)
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟาตางระดับ (laborafery DC power
supply)
เครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟา (function generator)
ตูควบคุมอุณหภูมิ (hot air oven)
เครื่องอังไอน้ําควบคุมอุณหภูมิ (heating water bath)
ตูอบ (Ovan)

56
57
58
59
60
61
62
63
64

จํานวนที่มี
อยูแลว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

3 เครื่อง
2 เครื่อง
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องกวนสารละลายจากผิวบน (agitator)
เครื่องกวนสารละลายสนามแมเหล็ก (Hot plate maginetic stic st)
เตาใหความรอน (hot plate)
ไมโครปเปตต (micropipettes)
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (electronic balance)
เครื่องกรองน้ํากําจัดไอออน (water deionizer)
เครื่องทําน้ํากลั่น
ตูบีโอดี (BOD)
เครื่องดูดอากาศ (suction)
เครื่องเหวี่ยงตะกอน (centrifuge)
เครื่องระเหยสุญญากาศ (rotatry evaporator)
เครื่องวัดดรรชนีหักเหของสารชนิดมือถือ (hand refractometer)
เครื่องหาจุดหลอมเหลว (melting point analyzer)
เครื่องวิเคราะหโปรตีนและไนโตรเจน (nitrogen and protein analyzer)
เครื่องวัดความขุน (turbidity meter)
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography ; GC-MS)
เครื่องวิเคราะหโลหะโดยการดูดกลืนแสงเชิงอะตอมแบบเปลวไฟ (flame,
graphite-AAS)
เครื่องโครมาโทกราฟเหลวสมรรมณะสูง (HPLC-RI, UV)
ชุดสกัดอุปกรณซอกเลต (Soxhlet extraction apparatus)
เครื่องเตรียมตัวอยางและทําใหแหงที่จุดเยือกแข็ง (freeze drver)
เครื่องโพลาริมิเตอร (polarimeter)
เครื่องอินฟราเรดเปกโทรโฟโตมิเตอร (Infrared spectrophometer)
เครื่องวิเคราะหอันตรกิริยาระหวางรังสีแมเหล็กไฟฟาและนิวเคลียสใน
สนามแมเหล็ก (MNR)
อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา (water sampler)
เครื่องถายภาพเจล (gel doc)
เครื่องวิเคราะหโปรตีนขนาดเล็ก (Electrophoresis)
ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก (Standing Wave)
ชุดทดลองการเกิดกําทอน (Resonance)
ชุดทดลองเรื่องเลนสรูปแบบตางๆ (Basic Optics Components)
ชุดทดลองทัศนศาสตรเบื้องตน (Basic Optics System)
ชุดทดลองสเปกตรัมของแสง (Spectrometer for Computer)

จํานวนที่มี
อยูแลว
2 เครื่อง
10 เครื่อง
30 เครื่อง
7 ตัว
5 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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96
97
98
99
100
101

ชุดทดลองไฟฟาสถิต (Electrostatics System)
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน (Basic Electronics)
ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟา (Hall Effect Gauss / Tesla Meter)
ชุดทดลองการสมดุลของแรงและกระแส (Basic Current Balance) (SE-8607)
ชุดทดลอง RC circuit เชื่อมตอคอมพิวเตอร (RC circuit Network) (UI-5210)
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ (Electronics DC and
AC)
ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟาเชื่อมตอคอมพิวเตอร (Electromagnetic Field
connect Computer)
ชุดทดลองอิเล็กตรอนในสนามแมเหล็ก(Electron Charge-to-Mass Ratio
System) (SE-9629)
ชุดทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน (Millikan Oil Drop Apparatus)
ชุดทดลองกฎของคูลอมบ (Coulomb’s Law)
ชุดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric Effect System) (SE-6609)
ชุดทดลองตรวจจับรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา (Geiger-muller For Alpha,
Gamma, Beta)
ชุดทดลองนิวเคลียรพื้นฐาน(Intermediate Nuclear Laboratory System)

102
103
104
105
106
107
108

จํานวนที่มี
อยูแลว
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จํานวนที่มีอยูแลว
1
เครื่องคอมพิวเตอร
5 เครื่อง
2
เครื่องพิมพ(Printer)
8 เครื่อง
3
เครื่องฉายขามศีรษะ
5 เครื่อง
4
เครื่องฉายทึบแสง
10 เครื่อง
5
เครื่อง Copy Printer
1 เครื่อง
6
เครื่องถายเอกสาร
4 เครื่อง
7
เครื่องขยายเสียงประจําหอง
10 เครื่อง
8
เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
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2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคน
สารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจากเว็ปไซต http://aritc.yru.ac.th/
2.2.3.1 เอกสารและตํารา คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
1.1) หนังสือ
1.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 1,060 ชื่อเรื่อง
1.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 110 ชื่อเรื่อง
รวม 1,170 ชื่อเรื่อง
1.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
1.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 14 ชื่อเรื่อง
1.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม 14 ชื่อเรื่อง
1.3) วารสาร/นิตยสาร
1.3.1) ภาษาไทย
1.3.2 ภาษาอังกฤษ

จํานวน 209 ชื่อเรื่อง
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม 209 ชือ่ เรื่อง

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2.1) หนังสือ
2.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 1,428 ชื่อเรื่อง
2.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 148 ชื่อเรื่อง
รวม 1,615 ชือ่ เรื่อง
2.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
2.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 25 ชื่อเรื่อง
2.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม 25 ชื่อเรื่อง
2.3) วารสาร/นิตยสาร
2.3.1) ภาษาไทย
จํานวน 204 ชื่อเรื่อง
2.3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม 204 ชื่อเรื่อง
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3.1) หนังสือ
3.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 1,467 ชื่อเรื่อง
3.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 148 ชื่อเรื่อง
รวม 1,615 ชื่อเรื่อง
3.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
3.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 45 ชื่อเรื่อง
3.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม
45 ชื่อเรื่อง
3.3) วารสาร/นิตยสาร
3.3.1) ภาษาไทย
จํานวน 209 ชื่อเรื่อง
3.3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม 209 ชื่อเรื่อง
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
4.1) หนังสือ
4.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 2,474 ชื่อเรื่อง
4.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 194 ชื่อเรื่อง
รวม 2,668 ชื่อเรื่อง
4.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
4.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 54 ชื่อเรื่อง
4.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม
54 ชื่อเรื่อง
4.3) วารสาร/นิตยสาร
4.3.1) ภาษาไทย
จํานวน 208 ชื่อเรื่อง
4.3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม 208 ชื่อเรื่อง
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5.1) หนังสือ
5.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 1,915 ชื่อเรื่อง
5.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 82 ชื่อเรื่อง
รวม 1,997 ชื่อเรื่อง
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5.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
5.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 82 ชื่อเรื่อง
5.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม
82 ชื่อเรื่อง
5.3) วารสาร/นิตยสาร
5.3.1) ภาษาไทย
จํานวน 217 ชื่อเรื่อง
5.3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม 217 ชื่อเรื่อง
2.2.3.2 เอกสารและตํารา คณะครุศาสตร
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1.1) หนังสือ
1.1.1) ภาษาไทย
จํานวน 776 ชื่อเรื่อง
1.1.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน 81 ชื่อเรื่อง
รวม 857 ชื่อเรื่อง
1.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ)
1.2.1) ภาษาไทย
จํานวน 13 ชื่อเรื่อง
1.2.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน - ชื่อเรื่อง
รวม
13 ชื่อเรื่อง
1.3) วารสาร/นิตยสาร
1.3.1) ภาษาไทย
จํานวน 189 ชื่อเรื่อง
1.3.2) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ชื่อเรื่อง
รวม 189 ชื่อเรื่อง
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2.2.4 ฐานขอมูลออนไลน
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล e-book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้
1) iGLibrary ( iG Publishing )
2) Gale Virtual Reference Library (eBook)
3) 2eBook
2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล e-Journal ประกอบดวย 11 ฐานขอมูล ดังนี้
1) ABI/INFORM
2) ACM Digital Library
3) Springer Link
4) Web of Science
5) ACS Journal
6) Academic Search Complete
7) EBSCO Discovery Service Plus Full Text
8) Computers & Applied Sciences Complete
9) Education Research Complete
10) H.W. Wilson
11) Emerald
2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล e-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้
1) Pro Quest Dissertations & Theses Global
2) Thailis
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รายชื่อหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร
e-book
e-Journal
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
1. iGLibrary ( iG
1. ACMDigital Library
Publishing )
2. Springer Link
2. Gale Virtual
3. Web of Science
Reference Library 4. ACS Journal
(eBook)
5. Academic Search
3. 2eBook
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. Education
Research Complete
9. H.W. Wilson
รวม
e-book 3 ฐาน e-Journal 9 ฐาน
คณะวิทยาศาตรฯ
e-book
e-Journal
สาขาวิชาฟสิกส
1. iGLibrary ( iG
1. ACM Digital
Publishing )
Library
2. Gale Virtual
2. Springer Link
Reference Library 3. Web of Science
(eBook)
4. ACS Journal
3. 2eBook
5. Academic Search
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. H.W. Wilson
รวม
e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน

e-Thesis
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
e-Thesis
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
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คณะวิทยาศาสตรฯ
สาขาวิชาเคมี

e-book
1. iGLibrary ( iG
Publishing )
2. Gale Virtual
Reference Library
(eBook)
3. 2eBook

รวม
สาขาวิชาชีววิทยา

e-book 3 ฐาน
1. iGLibrary ( iG
Publishing )
2. Gale Virtual
Reference Library
(eBook)
3. 2eBook

รวม

e-book 3 ฐาน

e-Journal
1. ACM Digital
Library
2. Springer Link
3. Web of Science
4. ACS Journal
5. Academic Search
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. H.W. Wilson
e-Journal 8 ฐาน
1. ACM Digital
Library
2. Springer Link
3. Web of Science
4. ACS Journal
5. Academic Search
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. H.W. Wilson
e-Journal 8 ฐาน

e-Thesis
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
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คณะวิทยาศาสตรฯ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

e-book
1. iGLibrary ( iG
Publishing )
2. Gale Virtual
Reference Library
(eBook)
3. 2eBook

รวม
e-book 3 ฐาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1. iGLibrary ( iG
Publishing )
2. Gale Virtual
Reference Library
(eBook)
3. 2eBook

รวม

e-book 3 ฐาน

e-Journal
1. ACM Digital
Library
2. Springer Link
3. Web of Science
4. ACS Journal
5. Academic Search
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. H.W. Wilson
e-Journal 8 ฐาน
1. ACM Digital
Library
2. Springer Link
3. Web of Science
4. ACS Journal
5. Academic Search
Complete
6. EBSCO Discovery
Service Plus Full
Text
7. Computers &
Applied Sciences
Complete
8. H.W. Wilson
e-Journal 8 ฐาน

e-Thesis
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
1. Pro Quest
Dissertations &
Theses Global
2. Thailis

e-Thesis 2 ฐาน
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร
2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่ อ และช อ งทางการเรี ย นรู เพื่ อ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาในห องเรี ย น
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการ
1) จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุ ป กรณ พร อ มใช ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมในหองเรียน
2) จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อให
นักศึกษาสามารถฝก ปฏิ บัติสร าง
ความพร อมในการปฏิ บั ติง านใน
วิชาชีพ
3) จั ด ให มี ห อ งการเรี ย นรู ด ว ย
ตนเองเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติม
ไดดวยตนเอง
4) จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนั ง สื อ ตํ า รา และสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
การเรี ย นรู ศึ ก ษา ค น คว า หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

การประเมินผล
1) ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณที่จําเปนประจําหองเรียน
และห อ งปฏิ บั ติ การจากอาจารย
และนักศึกษา
2) จํ า นวนหนั ง สื อ ตํ า รา และสื่ อ
ดิจิทัลที่มีใหบริการ และสถิติการ
ใชงานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล
3) ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติฝกปฏิบัติ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มหาวิ ทยาลั ยจะอํ านวยความสะดวกในการติ ดตอและเชิ ญอาจารย พิเ ศษตามความจํ า เปน และ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไมมี
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ไมมี
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา
มหาวิ ทยาลั ย มีการแต งตั้งอาจารย ที่ปรึ กษาประจํ ากลุมให แกนั กศึ กษา สํ าหรับ การพบอาจารย
ที่ปรึกษาประจํากลุมใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับ ความตองการบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร ทั่ว ไปนั้น ยังมีความต องการครู
วิทยาศาสตรอยู เปนจํานวนมาก คณะครุศาสตรโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความ
ต องการและความพึ งพอใจของผู ใช บั ณฑิ ต เพื่ อ นํ าข อมู ล มาใช ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตร การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน มี การศึ กษาข อมู ล วิ จั ย อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประมาณความต อ งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อนํามาใชในการวางแผนรับนักศึกษา

106
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
     
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐาน      
คุณวุฒิสาขา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
     
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
     
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอน ใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
     
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
     
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
    
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
     
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
     
และ/หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
     
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ
50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
 
ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมิ นการสอน และรายงานผลการดํ าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต ละภาค
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตใหม
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก
เป น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ กี่ ย วข อ งทาง
การศึกษา
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
4.3 ดําเนินการปรับปรุง
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา
4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป
1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7)
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง

