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คำนำ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้หลักสูตรเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 มาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
และประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดในเล่มประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร หลักสูตรฉบับนี้
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป เพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
ที่มีลักษณะเฉพาะทางสังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป 
หลักสูตร พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร คณาจารย์
และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล) 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)   

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2562 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
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สารบัญ 

  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 55 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 81 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 83 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 84 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 102 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 104 
ภาคผนวก ข คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2562   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

174 

ภาคผนวก ค คำสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 022 /2561   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

179 

ภาคผนวก ง คำสั่งที่ประชุมอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เร ื ่อง แต่งต ั ้งคณะกรรมการว ิพากษ์หล ักส ูตรกลางคร ุศาสตรบัณฑิต 4 ปี              
อิงสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

184 

ภาคผนวก จ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

190 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 

193 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 

198 

ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

204 



3 

 

                         สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาคผนวก ฌ มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 
ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

225 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

227 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

229 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

231 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร 233 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : ครุศาสตร์  

   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
  

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :    25511571104084 

 ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program  in General Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 ชื่อย่อ  :    ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education in General Science 

 ชื่อย่อ  :    B.Ed. General Science 
 

3. วิชาเอก   
 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

              จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา 

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

                 เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
6.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที ่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ) พ.ศ. 2562  
ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1  ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.5  ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-909900007-17-1 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)  
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2530 
2524 

2. นางสาวปัทมา  พิศภักดิ์ 
   อาจารย์ 
   3-930100655-68-4 

ปร.ด. (ธรณีฟิสิกส์) 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏภูเก็ต 

2560 
2552 
2546 

3. นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย 
   อาจารย์ 
   3-920300479-04-9 

วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
2545 

4. นางสาวโซฟีลาน มะดาแฮ 
   อาจารย์ 
   1-969900132-52-1 

กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
(การสอนเคมี)  
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2559 
 
 

2555 
5. นางสาวสตารีย๊ะ มะลี 
   อาจารย์ 
   1-940400012-02-2 

วท.ม. (เคมีศึกษา) 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(เคมี-คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

2554 
2551 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความมั่นคง มั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื ่อมล้ำทางสังคม (2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร    
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก     
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการ
หลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโอ
อาเซียนและยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดำรงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
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ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

     ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
ใฝ่รู้  เป็นครูดี   ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
         เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1  แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ ่น อีกทั ้งส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื ่อช่วยให้คนในท้องถิ ่นรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ 
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12.2.3  เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในคุณค่า  ความสำนึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นและของชาติ 

12.2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) วิชาชีพครู จัดการเรียนการสอน

โดยคณะครุศาสตร์ และ 2) วิชาเอก จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 

และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

ความสำคัญของหลักสูตร  
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
คุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และ
หน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า  ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

1.2.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.2.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื ่อสร้างความรู ้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
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1.2.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็น
ผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ค ร ุ ศ า ส ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต  ใ ห ้ มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที ่ สกอ. 
และคุรุสภา กำหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา 
แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอดคล้อง
ก ับความเปล ี ่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
ส ั งคม  และว ิชาการอย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. แผนปร ับปร ุ งหล ั กส ูตรที่
สอดคล้องกับความเปล ี ่ยน   
แปลงทางส ั งคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ ่งประกอบด้วย
ผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้งภายในและ
ภายนอก 

3. แ ผ น พ ั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร 
 ด้านการเรียนการสอน และ   
บริการวิชาการให้มีความรู้  
ส ม ร ร ถ น ะแ ล ะ เ จ ต ค ต ิ ที่
ท ันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

 

1. ส น ั บ ส น ุ น บ ุ ค ล า ก รด ้ า น 
การเรียนการสอนให้ทำงาน
บริการแก่องค์กรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ วิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเร ียนการ
สอนในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
ประส ิทธ ิภาพการจ ั ดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี

และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์
ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามข้อบังคับการคัดเลือก                           
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้กำหนด 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม

ตนเอง 
2.3.2  นักศึกษาแรกเข้ามีพื ้นฐานความรู ้ในระดับที ่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 
2.3.3  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 

2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที ่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที ่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะกำหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 

รวมจำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษา 
- - - 36 36 

 
   2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค ่ า ธ ร รม เน ี ยม
การศึกษาคนละ 
14,500 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา 

1,044,000 2,088,000 3,132,000 4,176,000 4,176,000 

เงินอุดหนุนจาก
ร ั ฐ บ าล  คนล ะ 
700 บาทต่อปี 

25,200 50,400 75,600 100,800 100,800 

รวมรายรับ 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 4,276,800 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20 213,800 427,680 641,520 855,360 855,360 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 40 
 
 
 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 1,710,720 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
ร้อยละ 40 

427,680 855,360 1,283,040 1,710,720 1,710,720 

รวม 1,069,200 2,138,400 3,207,600 4,276,800 4,276,800 
จำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน   

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
การเทียบโอน รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 

หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
         2.1.1) วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
         2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12 หน่วยกิต 

 
   2.2) กลุ่มวิชาเอก    
         2.2.1) วิชาเอก   

1)  วิชาบังคับ 
2)  วิชาสร้างเสริมสมรรถนะ 

ไม่น้อยกว่า 
ไม่น้อยกว่า 

60 
60 
40 
20 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

                  1.2) กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต 

5100140 สุนทรียะ  
Aesthetic 

3(2-2-5) 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

                  1.3) กลุ่มวิชาพลเมืองโลก         ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
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       2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

        2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
        2.1.1) วิชาชีพครู   31 หน่วยกิต 

 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Morality, Ethics, Professional Ethics and Spirit of Teachers 

3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 
Learning Management Methodology 1 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 
Learning Management Methodology 2 

3(2-2-5) 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Administration and Quality Assurance 

3(2-2-5) 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Education  
and Learning 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

Logical Thinking  
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

                 1.4)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ     ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต 
 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Philosophy for Local Development 

3(2-2-5) 
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1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development of Learning Innovation 

3(2-2-5) 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 
Language for Teacher Communication 

3(2-2-5) 

1102404 คุรุนิพนธ์ 
Individual Development Plan : ID Plan) 
 

1(0-2-1) 

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                12  หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship 1 
2(90) 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
Internship 2 

2(90) 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    
Internship 3 

2(90) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    
Internship 4 

6(290) 

2.2) กลุ่มวิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า                 60 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอก             ไม่น้อยกว่า                 60   หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                                               40   หน่วยกติ 
 

4100101 เคมีสำหรับครู 1 
Chemistry for Teacher I 

3(2-2-5) 

4103101 ชีววิทยาสำหรับครู 1 
Biology for Teacher I 

3(2-2-5) 

4100103 ฟิสิกส์สำหรับครู 1 
Physic for Teacher I 

3(2-2-5) 

4100102 เคมีสำหรับครู 2 
Chemistry for Teacher II 

3(2-2-5) 

4103102 ชีววิทยาสำหรับครู 2 
Biology for Teacher II 

3(2-2-5) 

4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 
Physic for Teacher II 

3(2-2-5) 
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4100205 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
Earth Science 

3(2-2-5) 

4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(2-2-5) 

4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

3(2-2-5) 

4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3(2-2-5) 

4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

3(2-2-5) 

4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน  
Electricity and Energy 

3(2-2-5) 

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Science and Science Teaching 

2(1-2-3) 

4109122 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science Teaching 

2(1-2-3) 

 2)  วิชาสร้างเสริมสมรรถนะ                    20             หน่วยกิต 
4100209 สะเต็มศึกษา 

STEM Education 
2(1-2-3) 

4100310 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Science Learning Management for Elementary School 

3(2-2-5) 

4100311 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
Science Laboratory in School 

2(1-2-3) 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
Nature and Science Investigation 

2(1-2-3) 

4100313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Science Learning Management for Secondary School 

3(2-2-5) 

4100314 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Scientific Projects and Activities 

3(2-2-5) 

4100316 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
Research for Science Learning Development 

3(2-2-5) 
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4111421 วิทยาการคำนวณ   
Computing Science 

2(1-2-3) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จของหลักสูตรนี้ 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 
 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 
4100101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-2-5) 
4103101 ชีววิทยาสำหรับครู 1 3(2-2-5) 
 4100103 ฟิสิกส์สำหรับครู 1 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90 ชั่วโมง) 
4100102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-2-5) 
4103102 ชีววิทยาสำหรับครู 2 3(2-2-5) 
4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4100205 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 
4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1106201 การบร ิหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90 ชั่วโมง) 
4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 
4100209 สะเต็มศึกษา 2(1-2-3) 

 4109122 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4100310 การจ ัดการเร ียนร ู ้ว ิทยาศาสตร ์ระดับ

ประถมศึกษา 
3(2-2-5) 

4100311 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 2(1-2-3) 
 4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต  

รวม 22 หน่วยกิต 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90 ชั่วโมง) 
4100313 การจัดการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษา 
3(2-2-5) 

4100314 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 
4100316 การวิจัยเพื ่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   6 (290 ชั่วโมง) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน 2(1-2-3) 
4111421 วิทยาการคำนวณ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม 11 หน่วยกิต 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
           ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง 
ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักษร วิธีอ่าน     
จับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

           Use Thai language to communicate properly in different 
situations, analyze and summarize the main points of the story, use 
critical thinking in speaking in positive way on various occasions, and 
with proper language register, communicate with proper/appropriate 
tone of voice, read aloud according to phonetics guidelines, read and 
write for comprehension on various types of writing, communicate with 
respect to proper social etiquette  
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5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills 
          ฟังและพูดเพื ่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังและพูด           

บทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับ          
สิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและ
พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง 
ที ่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้น
กระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการสืบค้นข้อมูลหา
ความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Practice listening and speaking to explain and summarize 
important topics ; listen and speak dialogues and short conversation for 
main ideas by using sentences and idioms regarding topics about 
personal and background information (i.e. personal and family data, 
 shopping, local geography, employment), Practice real-like daily 
dialogues for communication in various situations using proper tone and 
intonation with appropriate social language, manner and etiquette. 
study English native speaking’s cultures through communication in four 
language skills- listening, speaking, reading and writing, and exert inquiry 
and information retrieval skills, The emphasis is on practicing 
communication in several different situations  

 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication 
          สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 

บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก 
เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยง
หัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ และ
ประเด็นเพื ่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ ่งที ่อ ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที ่ค ุ ้นเคย 
ประสบการณ์ และเหตุการณ์สำคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็น
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รูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน 
เขียนที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Listen and speak about daily routines in familiar topics regarding 
general living,  education and some descriptive information, take note 
with standard written English, give expressions for various purposes such 
as giving suggestions and reasons, making complaints, talking about 
personal experience, and making argumentation, give presentation and 
make conclusion about familiar topics and situations. read for 
comprehension to transfer information about main idea and supporting 
details and other related information. Write a report and express their 
ideas and opinion about familiar topics, learner’s own experiences, and 
important. Write letters in common-used styles related to interesting 
topics to develop all four communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing, necessary for daily communication 

 
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
 สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้  สื ่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และ
สามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบาย
ข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์
นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, 
practice comprehensive communication that include related-
important details in variety topics; study important cases and situations 
to show ideas, and perspectives upon its strength and drawback about 
that particular case and situation, practice English communication 
through English Camp 
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 1.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                         ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthetic  
           ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื ้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ

ประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน  เล ่นเครื ่องดนตร ีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ รำวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศลิป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอ
ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
  Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 
Thai standard classical dance songs, play musical instruments, design 
and organize recreation activities, dance in Thai standard classical 
dance, design and organize performances, analyze  principles  
of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of 
art composition, and principles of bulletin boards,  design settings and 
stages, learning materials and portfolios, create art works, and present 
and criticize the art works 

  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของ

กีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ 

 Search for information, analyze, summarize health promotion 
and care, the importance of sports and recreation, and public policy of 
health promotion, create and arrange the health promotion and 
physical, mind, society and wisdom care, create sports and recreation 
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for learning management, readiness of health promotion and care of 
main issue 
 

 1.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                          ไม่น้อยกว่า       9   หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 Logical Thinking  
            วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการ

ตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา             
เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
  Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps 
of numbering calculation such as proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of language, symbolic 
reasoning and pattern of explaining the phenomena in everyday life 
analyze problem for possible solutions, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain current world’ news and achieve 
data-based decision making 

  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี ่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญ
ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

 Explore, analyze 8Cs’s concepts and information media and 
technology skills by integrate and apply to develop the important 
 skills for life-living and effective working in the 21st century era  
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5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship 
 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู ่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของ
สังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพ
สิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตและจิตสาธารณะ 

 Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences and aware of 
equality and equity, respect for freedom and peaceful in Thai society 
and international community in  accordance with the  principles 
of tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect people’s right, have a spirit mind and public 
awareness 

 1.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                  ไม่น้อยกว่า       3   หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  

          ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
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for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า     103  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู           ไม่น้อยกว่า      43  หน่วยกิต 
         2.1.1 วิชาชีพครู                   31 หน่วยกิต 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
 Morality, Ethics, Professional Ethics and Spirit of Teachers 
           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย    

จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับ
ครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Behave according to professional ethics, commitment to develop 
learners with the spirit of being a teacher good model, morality, ethics 
and being an active citizenship. Maintain self-respect and faith for the 
learners and community members. Analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about values, professional ethics, morality, ethics for teachers 
and spirituality as a teacher. Law for teachers, teacher professional 
development situation by using experience-based learning management, 
case studies, practical exercises by reflection to apply for self-
development in being a good teacher, have modern knowledge and up 
to date changes 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
           ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตร
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร 
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Design and develop school curriculum that consistent with the 
discipline, the educational institute and community context, curriculum 
application and evaluate by applying the principles, concept, theory, 
basic education philosophy, social psychology, culture and technology, 
basic education curriculum. Curriculum applying and evaluation. 
Problems and trends in curriculum development to promoting skills, 
using and evaluating curriculum, thinking reflection to apply for            
self-development in being a good teacher with modern knowledge and 
keep up with the changes 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
           วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ     
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้        
คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี 
การสะท้อนคิด เพื ่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

     Analyzing, problems solving, applying psychological knowledge to 
improve learners according to their potential and ages, learners with 
special needs by applying the principles, concept, developmental 
psychology theory, educational psychology and counseling psychology, 
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brain skills for learning, enhancing  development and learning by the 
development stage, children with special needs, counseling guidelines 
for parents to enhance learners, case study, reflection in order to able 
create help care, and individual development according to their 
potential, commitment to develop learners with the spirit of teacher, 
Systematically improving report the quality of learners, providing 
feedback to parents and steak holder to cooperate in student 
development. Think reflection to apply for self-development in being a 
good teacher with modern knowledge and keep up with the changes 

 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  1  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง   

           Planning and learning management according to the nature of 
discipline leading to be the wisdom students and innovator consistent 
with the nature and individual differences, special needs, Organizing 
learning activities and creating a learning atmosphere for happy learning, 
aware with the student health by integrating knowledge, content, 
curriculum, pedagogy and digital technology in learning management, 
learning theory, brain and learning theory, learning psychology theory, 
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creative process for innovation in learning management, innovation for 
21 century skills promoting, practice in micro-teaching, experimental 
teaching in the schools, think reflection to fulfil the creating and learning 
management skills and think reflection to applying for self-development 
to be a good teacher with knowledge and keep up with changes 
 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  2  3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล     
ในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษาใช้การสะท้อนคิดเพื ่อให้มีทักษะใน       
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้      
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

           Planning and learning management according to the nature of 
discipline leading to be the wisdom students and innovator consistent 
with the nature and individual differences, special needs, Organizing 
learning activities and creating a learning atmosphere for happy learning, 
aware with the student health by integrating knowledge, content, 
curriculum, pedagogy and digital technology in learning management, 
learning theory, brain and learning theory, learning psychology theory, 
creative process for innovation in learning management, innovation for 
21 century skills promoting, practice in micro-teaching, experimental 
teaching in the schools, think reflection to fulfil the creating and learning 
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management skills and think reflection to applying for self-development 
to be a good teacher with knowledge and keep up with changes 
 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance 
           บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

           Integrating knowledge in educational administration, Information 
system for quality management of educational institutions to be 
understanding the context of school in all type and level, create 
innovation in the implementation of educational quality assurance. 
Practicing to perform educational quality assessment and learning 
management by applying principles, concepts, theories, guideline on 
quality management of education and related laws and think reflection 
to applying for self-development to be a good teacher with knowledge 
and keep up with changes 
 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Education 
and Learning 

 

           ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนให้มีปัญญารู ้คิดและมีความเป็นนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
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ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารการศึกษาและการเร ียนรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Application of digital technology to create appropriate learning 
activities with discipline in order to develop learners to be wisdom 
learners and innovators, that consistent with the context and individual, 
the students with special needs, Analyzing principles, concepts, theories 
related with innovation and information technology for communication 
and learning, ethics laws in  digital technology to be able to choose and 
applying innovation and information technology for education and be 
able to create effective learning activities and respect on intellectual 
property, think reflection to applying for self-development to be a good 
teacher with knowledge and keep up with changes 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที ่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู ้เรียน ผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเม ินเพ ื ่อพ ัฒนาการของผ ู ้ เร ียนและพ ัฒนาค ุณภาพการจ ัดการเรี ยนรู้                          
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม   
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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 Measure and evaluate through authentic assessment and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and 
creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for 
self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up 
to date 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation 
 วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

 Research, problem solving to improve learners. Create innovation 
to develop learning that relevance with the nature of the majors, the 
different of learners, students with special needs by studying and 
analyzing the problems and needs for development of students in the 
classroom. Research design by applying principles, concepts, research 
theories, researcher ethics, creating and finding quality research tools, 
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applying digital technology to create innovation in research to problem 
solving and to develop learners, innovation that relevant context of the 
community in order to be able to developing learning management and 
work reflection for self-improvement to being a good teacher with 
knowledge and keep up with the changes 

 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู  3(2-2-5) 
 Language for Teacher Communication 
 วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และ

ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทางเพ่ือการสื่อความหมาย
ในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 Analytical speech communication for teachers, principle and 
technical in Thai language and practical in listening, speaking, reading, 
writing and body language to convey the meaning in teaching and 
communication, Searching for information to improve their knowledge, 
modernity and keep up with the changes , practicing in language and 
culture for living together in peace and course design for listening, 
speaking, reading, writing and body language to learners development 

 
1102404 คุรุนิพนธ์                                                                          1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan) 
 จัดทำครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ

การปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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 Create individual development plan (ID Plan) by gathering, 
analyzing and synthesizing capacity of teacher duties together with 
teachers characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well 
as share and learn under the context of profession learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

  2.1.1  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         12  หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) ชั่วโมง 
 Internship 1 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Summarize the characteristics of oneself and teachers that 
outstandingly love and faith in the teacher profession, identify ethics for self 
and professional, Knowing the role of teachers as instructor  and classroom 
teachers, understanding the community context, collaborating with parents 
to collect information for developing, caring, helping students 
 to have desirable trait, Including systematically reporting the results of 
student quality development in the form of case studies by applying 
psychological knowledge, digital technology. School curriculum 
development to improve learners according to their potential ,Summarize 
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the guidelines and the characteristics of professional development activities 
of teachers both in and out of educational institutions through the 
observation and analysis of teacher role, lesson learned from experiences in 
educational institutions, synthesize knowledge and apply the results of 
learning in the school to evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  
knowledge sharing by professional learning community approach (PLC) for 
self-development with knowledge and keep up with the changes 
 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) ชั่วโมง 
 Internship 2 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม 
การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผล
จากการเรียนรู ้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Behave as a good model with morality and ethics according to 
professional ethics, working as an assistant teacher with mentor by planning 
course design in term of content, activities, media, technology and 
evaluation according to learning strands, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, the implementation of 
educational quality assurance in each level of education, creating high 
quality learning and happy classroom atmosphere, collaborating with parents 
to develop and enhance students to have desirable trait, analyzing and 
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presenting self-development guidelines to be a professional teacher who 
keep up with the changes both professional science and discipline science, 
Participate in projects related to culture conservation and local wisdom, 
apply the results of learning in the school to evaluate by Individual after 
action reviews (AAR) and  knowledge sharing by professional learning 
community approach (PLC) for self-development with knowledge and keep 
up with the changes 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  2(90) ชั่วโมง 
 Internship 3 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั ้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและมุ ่งมั ่นในการแก้ปัญหาผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ด ้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผล
จากการเรียนรู ้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice in educational institutions, behave as a good model 
with morality and ethics according to professional ethics, create classroom 
atmosphere that enhance happy learning, organize learning activities that 
encourage learners to develop higher-order thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations. Collaborate with 
parents to develop and commitment to solve students' problems with 
desirable trait through research methodology, self-reflection from 
participating activities that promote professional progress, projects related to 
culture conservation and local wisdom, apply the results of learning in the 
school to evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  knowledge 
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sharing by professional learning community approach (PLC) for self-
development with knowledge and keep up with the changes 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 2(90) ชั่วโมง 
 Internship 4 
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ผ ู ้เร ียนมีความสุข  เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Working in teacher duties, behave as a good model with morality and 
ethics according to professional ethics, create and organize learning activities 
that the learners are happy resulting in higher-order thinking processes and 
leading to innovator, creating modern educational innovations, Integrating 
community context with learning activities in and out of classroom. Creating 
cooperation network with parents and communities to develop and 
commitment to solve students' problems with desirable trait through 
research methodology, self-reflection from participating activities that 
promote professional progress, projects related to culture conservation and 
local wisdom, apply the results of learning in the school to evaluate by 
Individual after action reviews (AAR) and  knowledge sharing by professional 
learning community approach (PLC) for self-development with knowledge 
and keep up with the changes 
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                      2.2  กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า             60  หน่วยกิต 
 

         2.2.1  วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า             60  หน่วยกิต  
1)  วิชาบังคับ                                   40  หน่วยกิต 

4100101 เคมีสำหรับครู 1  3(2-2-5) 
 Chemistry for Teacher I 
 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง

อะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี นำความรู้
ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น   

           Study and practice in physical properties, stoichiometry, atom 
structure, chemical elements and periodic table: gas, solid and liquid, 
chemical bond, chemical equilibrium. Apply the knowledge to 
empirically explain scientific phenomenon. Manage laboratory science 
according to international standard. Apply the knowledge to science 
teaching for basic education according to local context 
 

4103101 ชีววิทยาสำหรับครู 1  3(2-2-5) 
 Biology for Teacher I 
          ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ 

สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของ
เซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ นำความรู้ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช ้ห ้องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 

           Study and practice about biology and science methodology, 
property and living thing organization, basic chemical in living thing, cell 
structure and function, tissue structure and function, metabolism, 
reproduction and genetic. Apply the knowledge to empirically explain 
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natural phenomena. Manage laboratory science according to 
international standard. Apply the knowledge to science teaching for 
basic education according to local context 
 

4100103 ฟิสิกส์สำหรับครู 1  3(2-2-5) 
 Physic for Teacher I  
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการ

เคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของ
สสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื ่นกล เสียง  นำความรู ้ไปอธ ิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช ้ห ้องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น 

            Study and practice about measurement, vector, kinematics, 
force and dynamic, task and energy, particle momentum, rigid body, 
mechanical properties of matter, gravity, fluid mechanic, mechanical 
wave, sound. Apply the knowledge to empirically explain natural 
phenomena. Manage laboratory science according to international 
standard. Apply the knowledge to science teaching for basic education 
according to local context 
 

4100102 เคมีสำหรับครู 2  3(2-2-5) 
 Chemistry for Teacher II 
           ศ ึกษาและปฏ ิบ ัต ิการให ้รอบร ู ้  สารละลาย  อ ุณหพลศาสตร ์ เคมี  

จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์ นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ความรู้ด้านเคมีเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 

            Study and practice in solution, chemical thermodynamic, 
chemical kinetic, chemical equilibrium, ion equilibrium, acid and base, 
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electric chemistry, nuclear chemistry, organic chemistry. Apply the 
knowledge to empirically explain natural phenomena. Manage 
laboratory science according to international standard. Apply the 
knowledge to science teaching for basic education according to local 
context 
 

4103102 ชีววิทยาสำหรับครู 2     3(2-2-5) 
 Biology for Teacher II  
           ศ ึกษาและปฏ ิบ ัต ิการให ้รอบร ู ้  แนวค ิดและกลไกของว ิว ัฒนาการ 

อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้าง
และการทำงานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา นำความรู ้ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช ้ห ้องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 

           Study and practice about ideas and mechanism of evolution, 
taxonomy and bio-diversity, growth, plants and animal structure and 
function, behavior and ecology. Apply the knowledge to empirically 
explain natural phenomena. Manage laboratory science according to 
international standard. Apply the knowledge to science teaching for 
basic education according to local context 
 

4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู 2  3(2-2-5) 
 Physic for Teacher II 
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและ

ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

           Study and practice about heat and thermodynamic, light and 
optic, electricity and magnet and modern physic. Apply the knowledge 
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to empirically explain natural phenomena. Manage laboratory science 
according to international standard. Apply the knowledge to science 
teaching for basic education according to local context 
 

4100205 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ    3(2-2-5) 
 Earth Science 
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี 
แผนที่ทางธรณี และการนำไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของ
อากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์
อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นำความรู้สู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

            Study and practice in the earth elements and correlation, 
change of internal and surface of the earth, geohazard, mineral 
resources, geologic and application, earth energies balance, celestial 
phenomena, could formation, ocean current, climate change and effect 
on living things and environment, weather forecast. Scientifically explain 
the phenomenal and apply to science teaching 
 

4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3(2-2-5) 
 Biological Science 
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู ้เนื ้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน 
ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ ่งแวดล้อม กระบวนการและ
ความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ นำความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตที่ดี และใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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           Study and practice about diversity of ecosystem, relation 
between living things in ecosystem, energy transfer, problems and 
effects to natural resources and environment, guideline for natural 
resources conservation and the problems solving, procedure and 
important of genetic and genetic material, genetic transformation that  
effects living things, biodiversity and revolution, base element of living 
things, cell transportation apply the knowledge to daily life and to 
science classroom 
 

4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ    3(2-2-5) 
 Physical Science 
           ศ ึกษาและปฏิบ ัต ิให ้รอบรู ้  สมบัต ิของสสาร องค์ประกอบของสสาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับ
การดำรงชีวิตที่ดี และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

           Study and practice in matter property, matter element, relation 
between matter property and structure and intermolecular force, 
principle and nature of phrase transition, formation of solution, chemical 
reaction, nature of forces, nature of wave, phenomenon of sound, light 
and electromagnetic wave. Apply the knowledge to create balance 
between nature and good living and to science teaching 
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4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ     3(2-2-5) 
 Astronomy and Space 
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ใน   

แต่ละยุค  ทรงกลมฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว     
ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิว ัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ         
นำความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ 
อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์
เพ่ือสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่าง
เป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

           Study and practice about correlation between astronomy and 
human in each era, celestial, spacetime, constellations and observation, 
stars, galaxies, planets and object in the solar system, interactions in the 
solar system, origin and evolution of the universe and space technology. 
Apply the knowledge to empirically explain both the earth and space 
phenomena. Use scientific instruments to observe and explain nature 
and space phenomena. Systematically record information. Apply the 
knowledge to science teaching for basic education according to local 
context 
 

4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Science 
 ลงพื ้นท ี ่ เพ ื ่อศ ึกษาและเร ียนร ู ้ เร ื ่องบร ิบทและภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง สังคม  สิ่งแวดล้อม 
วิถีช ีว ิตของคนในท้องถิ ่น การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมในท้องถิ ่น จัดทำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในโรงเร ียนโดยใช้ความรู ้ท ี ่ได ้ศ ึกษาจากท้องถิ ่น จ ัดการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและเหมาะสมกับผู้เรียน 

 Do field trips to study about local context, wisdom and natural 
resources. Study real living, social, environment, local life, local 
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environment conservation. Apply the knowledge to design school 
science curriculum. Science learning management with local wisdom 
according to local and learner context 
 

4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 

 Electricity and Energy  
           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เชื ้อเพลิง  พลังงานน้ำ  พลังงานนิวเคลียร์  
พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน 
ทดแทนและพลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับ
สิ ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู ้ว ิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

            Study and practice electricity, electric power, source of 
electricity, electricity generation, solar power, geothermal power, wind 
power, biomass, fuel cell, water energy, nuclear energy and ocean 
energy. Apply the knowledge to create idea about replacement and 
optional energy, energy generation and saving and energy and 
environment. Apply the knowledge to teaching and practice energy 
development 

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 

 Seminar in Science and Science Teaching  
           ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ที่

น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ นำ
ผลการศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นที่สำคัญอย่างมีเหตุผล เขียน
รายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัลติมิเดียโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วม
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

            Study about science and science teaching researches both in 
Thai and English from journals and science documents. Analyze and 
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discuss the issues. Create seminar report. Publish the result through 
media both in Thai and English. Discuss in science communication 
 

4109122 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      2(1-2-3) 
 Mathematics  for Science Teaching 
 รอบรู ้และปฏิบัติการคำนวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี ่ยวกับ ระบบจำนวน 

ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลำดับและ
อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
เบื ้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื ้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           Know and perform calculation task. Solve problems in number 

system, correlation function, matrix, analytic geometry and conic 

section, order and series, limit and function, vector and analytic vector, 

derivative of single variation function and basic statistic. Apply the 

knowledge to explain scientific phenomenon. Integrate the knowledge 

to science teaching 

 
 2)  วิชาสร้างเสริมสมรรถนะ           20        หน่วยกิต 
4100209   สะเต็มศึกษา    2(1-2-3) 
 STEM Education  
           รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิต

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ความรู้และ

ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื ่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ 

พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีว ิต สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน 

และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางสะ

เต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ   
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Deeply know and understand in STEM education, technologies 
for living in rapidly change society, 21st century skills. Apply knowledge 
in science, mathematic and other sciences to creatively solve the 
problems or develop the job with engineering design. Suitably select the 
technology by considering the effects to living, community and 
environment. Systematically use information technology in learning, 
working and problem solving. Professionally design STEM learning 
activities, create lesson plans, manage learning and measure and 
evaluate the learning outcome 

 
4100310   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา                             3(2-2-5) 
 Science Learning Management for Elementary School    
           วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบเชิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ 
และฝึกปฏิบัต ิการสอนแบบจุลภาค  ทดลองจัดการเร ียนรู ้ในสถานศึกษา ใช้
กระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อย่างครูมืออาชีพ 

           Analyze elementary school core curriculum in aspect of science. 
Create leaning unit. Apply learning psychology, leaning management 
techniques and procedures, media, measurement and evaluation to 
plan and design learning activities which emphasize on learner, both 
active and passive, that correlate with nature of science learning. Create 
lesson plans and media. Practice in micro teaching and real classroom. 
Use classroom study to enhance efficiency in professional science 
learning management 
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4100311    การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  2(1-2-3) 
 Science Laboratory in School  
           รู ้หลักการเรียกชื่ออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

(MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี นำความรู้ด้านการจัดการสารเคมี 
การแยกประเภทหมวดหมู ่ การเก็บ และการกำจัดสารเคมี การแยกประเภท
หมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดการห้องปฏิบัต ิการ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

Know about instruments and chemical, safety usage (MSDS) and 
label and harzadous level of the chemical. Apply the knowledge to 
categorize, store and dispose the chemical. Science instruments 
categorize and maintenance. Manage laboratory science according to 
 international standard. Apply the knowledge to prepare the lab for 
science teaching for elementary and secondary school according to the 
core curriculum 
 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Nature and Science Investigation  
           สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้และความเข้าใจการ
ได้มาซึ ่งองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธ ีการแสวงหาองค์ความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ แสวงหาองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 
ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไป
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

            Investigate and explain theories, principle and ideas about 
nature of science, scientific point of view, science investigation and 
science enterprise and scientific explanation. Know and understand 
scientific inquiry. Inquire the knowledge via investigation. Realize nature 
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of science. Be skillful in science explanation. Apply knowledge to design 
activities and learning that emphasize on the investigation 
 

4100313     การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา       3(2-2-5) 
 Science Learning Management for Secondary School  
           วิเคราะห์หลักสูตรกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ จัดทำหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบเชิงรุก และ
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ 
และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาใช้กระบวนการ
ศึกษาชั ้นเรียนเพื ่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครู       
มืออาชีพ 

            Analyze secondary school core curriculum in aspect of science. 
Create leaning unit. Apply learning psychology, leaning management 
techniques and procedures, media, measurement and evaluation to 
plan and design learning activities which emphasize on learner, both 
active and passive, that correlate with nature of science learning. Create 
lesson plans and media. Practice in micro teaching and real classroom. 
Use classroom study to enhance efficiency in professional science 
learning management 
 

4100314  โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 Scientific Projects and Activities    
           รู้หลักการและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
การทัศนศึกษาเชิงว ิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  การใช้
เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่นหรือ    
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น นำหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัด
โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     
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            Realize principles and important of scientific projects. Manage 
the activities in school. Principles of managing science camp, science 
performance, science field trip, science exhibition, applying technology 
to science teaching, science club and local recreation and toys. Apply 
the knowledge to practice and evaluate to develop the activities 
management skills 
 

4100316 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 Research for Science Learning Development  
           รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้กับงานวิจัย 

ว ิทยาศาสตร์การวิจ ัยด้วยกระบวนการเร ียนร ู ้ ความรู ้พ ื ้นฐาน การวิจ ัยทาง
วิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้องต้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย            
มีความสามารถในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา          
มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพ่ือการตัดสินใจ มีทักษะ
ที่จำเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21  

            Know science content and learning nature, science research 
learning techniques, learning based research, basic knowledge in 
science research, writing systematic research proposal, statistic and 
research planning, data analyzing, research report writing and publish 
the research. Can perform and publish the research and statistically 
analyze and process the data. Possess needed skills to be science 
teacher in 21st century 
 

4111421 วิทยาการคำนวณ   2(1-2-3) 

 Computing Science 
 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การ

เขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการ
ใช ้งานตัวแปร เง ื ่อนไข และการวนซ้ำ เพื ่อแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร ์หรือ
วิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการ
ย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิด
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เชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุ    
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การ
จัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั ้นตอนวิธ ีเพื ่อแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนด
ปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาการ
คำนวณเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

           Study and practice about logical reasoning in problem solving, 
psudo-code and work chart writing, basic designing and program writing 
with variations, conditions and loop statements to solve scientific or 
mathematic problems. Study principle of computing thinking, 
decomposition, pattern finding, abstract thinking, example and benefit 
of computing thinking in daily life. Apply the thinking to design problem 
solving process, problem solving with computer, input and output and 
condition indicating. Loop statement design. Data ordering and 
retrieving. Example design of problem solving with computer. Study 
information technology projects, problem indicating, study, plan, 
perform, summarize and publish the project that integrate with other 
subjects and correlate with daily life. Apply the knowledge to science 
teaching management 

 

             3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า                6   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่

ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ 
 
 
 
 
 



50 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปีพ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3-909900007-17-1 

ศษ.ม. 
(การสอน
วิทยาศาสตร์) 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2530 
 
 

2524 
 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวปัทมา  พิศภักดิ์ 
    อาจารย์ 

  3-930100655-68-4 

ปร.ด. (ธรณี
ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ธรณี
ฟิสิกส์) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภฏัภูเกต็ 

2560 
 

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

3. นางปิยศิริ สุนทรนนท ์สินไชย 
   อาจารย์ 
   3-920300479-04-9 

วท.ม. (ชีวเคมี) 
 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
 

2545 

15 
 
 

15 15 15 15 

4. นางสาวโซฟีลาน  มะดาแฮ 
   อาจารย์ 
   1-969900132-52-1 

กศ.ม.  
(การสอน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์) 
(การสอนเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2559 
 
 
 
 
 

2555 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสตารีย๊ะ  มะลี 
    อาจารย์ 
    1-940400012-02-2 

วท.ม. (เคมีศึกษา) 
 
วท.บ. 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป (เคมี-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2554 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ปีพ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 3-909900007-17-1 

ศษ.ม. 
(การสอน
วิทยาศาสตร์)
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2530 
 
 

2524 
 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวปัทมา  พิศภักดิ์ 
    อาจารย์ 

  3-930100655-68-4 

ปร.ด. (ธรณี
ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ธรณี
ฟิสิกส์) 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภฏัภูเกต็ 

2560 
 

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

3. นางปิยศิริ สุนทรนนท ์สินไชย 
   อาจารย์ 
   3-920300479-04-9 

วท.ม. 
(ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
 

2545 
 
 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวโซฟีลาน  มะดาแฮ 
   อาจารย์ 
   1-969900132-52-1 

กศ.ม.  
(การสอน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และ
คอมพิวเตอร์) 
(การสอนเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2559 
 
 
 
 
 
 
 

2555 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสตารีย๊ะ  มะลี 
    อาจารย์ 
    1-940400012-02-2 

วท.ม. (เคมี
ศึกษา) 
วท.บ. 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป (เคมี-
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2554 
 

2551 

15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
        ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบด้วย       

การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้  การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน         

ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั ้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และทำวิจัยในชั ้นเรียน เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเร ียนรู้              
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน       
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั ่นอยู ่ใน
คุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 
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4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                 ปีการศึกษาท่ี  1 

2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2              ปีการศึกษาท่ี  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3              ปีการศึกษาท่ี  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4       ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษาท่ี  4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง 
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์ เป็น 
144 ชม. และปฏิบัติงานอ่ืนๆ อีก 146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามที่คุรุสภากำหนดตามประกาศปี 2557 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย   

 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
         กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิต
สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได ้

  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 
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5.3 ช่วงเวลา  
     ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
139 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 
ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มีการ
กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
      5.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอ
โปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั ้นต้น 
โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1. มีค ุณธรรมจริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จร ิยธรรม ให ้ก ับน ักศ ึกษาใน
โครงการ เด็กยุคใหม่ใส่ใจ 

   จริยธรรม 
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งามให้เป็นวิถีชีวิต 
3) ส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรม 

และสร ้ า งว ัฒนธรรมองค์ กร
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในชั้นเรียน 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. ตระหนักและสำนึกในความ
เป็นไทย 

1) การจัดกิจกรรมสร้างคนดีสู ่สังคม 
ปลูกฝ ังความร ัก ความศร ัทธา 
และแรงบันดาลใจน ักศ ึกษามี
จิตสำนึกรักความเป็นไทย 

2) เสริมสร้างแนวทางการประพฤติ
ของเด็กไทยให้ซื ่อสัตย์ สุจริต มี
จิตอาสาต่อสังคม สาธารณะ และ
ท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตแบบ
ทางสายกลาง มีความพอเพียงมี
เหตุผลในการใช้ความรู ้ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกลเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเองผู้อื่น  
ส ังคมศ ิลปว ัฒนธรรมและ     
ธรรมชาติ 

1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นให้ผู ้เรียนได้เกิดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ 
ที่นำไปสู่การพัฒนาตน 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
2) สร้างการพัฒนาแนวคิดในการ

เรียนรู ้จากการสืบค้น แสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน 

3) ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
รายบุคคล รวมกลุ ่ม เพื ่อการ
นำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการดำเนินชีวิต 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื ่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมให้น ักศ ึกษาได ้ส ืบค้น
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย โ ด ย เ พ่ิ ม
กระบวนการคิด การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

1. การสอบวัดผล 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 1) การสอนโดยให้ผู ้เร ียนแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม 

2) พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ 
แบบองค ์ ร วม  เข ้ า ใจป ัญหา 
แก้ปัญหาได้ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ โดยใช้หลักเหตุผลเพ่ือ
พัฒนาองค์กร สังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติในอนาคต 

1. การสังเกต 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

6. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ  
เป็นพลเมืองที ่ม ีค ุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

1) สร้างกระบวนการสอนแบบการ
ทำงานร่วมกันทั ้งในฐานะผู ้นำ
หรือเป็นสมาชิก เพื่อให้รู ้จักการ
เคารพส ิทธ ิของผ ู ้อ ื ่น  ม ีความ
รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ของ
ตนเอง เข้าใจผู ้อื ่นและรู ้จักการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

1. การสังเกต 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
2) สนับสนุนการแสดงออก การให้

ความคิดเห็นในการทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรและ
เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาใน
รูปแบบจิตอาสา 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทนั 

1) จัดกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียน
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความร ู ้ ใหม ่ๆ ส ืบค้น
แนวทางวิธีแก้ปัญหา 

   ติดต่อสื่อสารพร้อมทั ้งวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงของข้อมูลที่สืบค้น 

1. การสังเกต 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาทักษะความรู้  ความ
เข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถ่องแท้
เพื ่อให้สามารถสื ่อสารได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2) จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการนำ
ภาษามาใช ้ในการส ื ่อสารผ ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือ
การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 

   เหมาะสม 

1. การสังเกต 
2. การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และ สังคม 
2) มีความซื ่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  

1) กำหนดกฎเกณฑ ์และข้อ
ปฏิบัต ิต ่าง ๆ ในการเร ียน
การสอนร่วมกัน เช่นการเข้า
ห้องเรียน การส่งงาน และ
การอยู ่ร ่วมกันในหมู ่คณะ

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข ้าช ั ้นเร ียนและส ่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนการแต่งกายตาม
ระเบียบของ มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความสำคัญของความ
ซื ่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ต ักเต ือนน ักศ ึกษาให ้ เห็น
ข ้อเส ียของการลอกเล ียน
ผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอน
ว ิธ ีการท ี ่ ถ ูกต ้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงาน
เพื ่อสาธารณะเป็นกลุ ่ม จัด
ก ิ จกรรมร ่ วมก ับช ุมชน/
องค์กรภายนอกปลูกฝังเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผลงานที่เป็นความรู้ความ 
สามารถของตนเองโดยไม่
แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบ
ผลงานบุคคลอื ่นตลอดทั้ง
ความซื่อสัตย์ในการสอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสาหรือ
จิตสำนึกสาธารณะ เช่น การ
จัดเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์การสอนในห้อง 
เรียน การเปิด สวิทซ์ไฟ  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม  
ฯลฯ 

5)  ประ เม ิ นจากก ิ จกร รม  /
ครงการโ  

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
แสดงออกถึงความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย 

2.1.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1)  ม ีความร ู ้และความเข ้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่เก่ียวข้อง 

2)  สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให้ความรู ้ด ้านหลักการ/
ทฤษฎ ี และเน ้นการปฏ ิบ ัติ  
ตลอดจนการประย ุ ก ต ์ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ 

1) ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัด การสอบ การทำ
รายงาน และการปฏิบัติงาน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3)  สามารถนำความรู้ไป 
   ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้กับ

ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้ด้วยตนเอง และนำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆใน
ชั้นเรียน 

3) ฝ ึกท ักษะการค ิดว ิ เคราะห์  
ส ังเคราะห ์และแลกเปล ี ่ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ภายในชั ้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

4)  จัดให้มีการเรียนรู้จาก 
    สถานการณ์จริงโดยการเชิญ

วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5)  ให ้น ักศ ึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏ ิบ ั ต ิ จ ร ิ ง โ ดยการจ ั ดทำ
โครงการ  

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้น
เรียน 

3) ประ เม ิ นจากการนำ เสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด 
    กิจกรรมเสริมหลักสูตร ต่าง ๆ  

 
2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหา
และตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเองและ

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือการทำกรณีศึกษา 

2)  ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรคน์ำเสนอเป็นงาน
เขียน และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
โครงการ  

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน
รายงาน และแฟ้มสะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา หรือการทดสอบโดย
ใช้การสอบกลางภาคและ   
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ
วิเคราะห์แนวคิด 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
กำหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิด
สร้างสรรค์ 

 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและ

กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 

2)  ม ี ค ว ามส ามา รถ ในก า ร
ปร ับต ัว  ควบค ุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ในการเป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถเป็นที่พึ ่งของตนเอง
และสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที ่ส ่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การทำงานเป็นกลุ่ม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3)  ความสำคัญของความสัมพันธ์
ร ะห ว ่ า งบ ุ ค คล แล ะ ค ว า ม
รบัผิดชอบ 

4)  ให้นักศึกษามีโอกาสทำโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการทำงาน
กลุ่ม การนำเสนองานตามกลุ่ม
ที่ ได้รับมอบหมาย 

2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมี
ส ่วนร่วมในการเร ียนรู ้ ในชั้น
เรียน  

3)  สังเกตการทำงานร่วมกันของ
นักศึกษาในห้องเร ียนในการ
ร่วมกลุ่ม 

4) ประเมินจากการทำกิจกรรมของ
โครงการ 

 
2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การ เขียน ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนและบุคคลอ่ืน 

2  (จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้

1)  ประเมินจากการนำเสนอ 
     ความคิด การรายงาน 
2   (ประเมินผลงานตามกิจกรรม  

การเรียนการสอนที่จัด 
3  ( ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูล

การทำรายงานและกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล  
และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก) 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2)  ม ีจ ิตอาสา จ ิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้นมีความเสียสละ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที ่ ได ้ร ับมอบหมายทั ้งด ้าน
ว ิชาการและว ิชาช ีพ และ
สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต ่อเน ื ่อง ประพฤต ิตนเป็น
แ บ บ อ ย ่ า ง ท ี ่ ด ี แ ก ่ ศ ิ ษ ย์  
ค ร อ บ ค ร ั ว  ส ั ง ค ม แ ล ะ
ประเทศชาติ และเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพ
สิทธิ และให้เกียรติคนอื ่น มี
ความสาม ัคค ีและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการดำเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร

สร้างนิยม (Constructivism) 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน 

12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
เป็นฐาน 

13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการ
เรียน การทำงานตามสภาพจริง 
การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
หรือในห้องปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่
ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น 

แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ 
ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะ
ดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชา
ที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการ
ปฏิบัติ เช่น การนำเสนองาน 
โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4) ม ี ค ว า ม ก ล ้ า ห า ญ แ ล ะ

แ ส ด ง ออก ท า ง ค ุ ณ ธ ร ร ม
จร ิยธรรม สามารถว ิน ิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต ้องเหมาะสมกับส ังคม 
ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ
สภาพแวดล ้อมโดยอาศั ย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประโยชน ์ ของส ั งคม
ส่วนรวม มีจ ิตสำนึกในการ
ธารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั ่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน 

16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based Learning 
19) MOOC (Massive Open 

Online Course) 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 
 
 
 

 
2.2.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มี ค ว ามรอบร ู ้ ใ นหล ั กการ 

แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของคร ูค ุณธรรม จร ิยธรรม
จรรยาบรรณ 

    จิตวิญญาณครู ปรัชญาความ
เป ็นคร ู  จ ิตว ิทยาสำหร ับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู ้เพื ่อจัดการเรียนรู้

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรม
การเร ียน การทำงานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
ส ภ า พจ ร ิ ง ห ร ื อ ห ร ื อ ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

    ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร สอน ใน
สถานศึกษา การเข ้าร ่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
และช ่วยเหล ือ แก ้ไขป ัญหา 
ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาผ ู ้ เร ียน 
หล ักส ูตรและว ิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมิน การศึกษาและ
การเร ียนรู ้ การวิจ ัยและการ
พัฒนานว ัตกรรมเพื ่อพัฒนา
ผ ู ้ เร ียน และภาษาเพ ื ่ อการ
สื ่อสารสำหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิท ัล ทักษะ
การทำงานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ 
และทักษะศตวรรษที ่  21 มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการบูร
ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
อาทิ การบูรณาการการสอน 
(TPACK) การสอนแบบ STEM 
ชุมชนแห่งการเร ียนร ู ้  (PLC) 
และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) ผู้เรียนมคีวามรู้เกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาสาระ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์  อ ั น ไ ด ้ แ ก่  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียน
ม ี องค ์ ความร ู ้ ท ี ่ เ ป ็นสากล
เทียบเท่านานาชาติ สามารถ

7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร
สร้างนิยม (Constructivism) 

8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 

10) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/
ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐาน 

12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
เป็นฐาน 

13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 

14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based   
     Learning 
19) MOOC (Massive Open 
     Online Course) 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา 

เช่น แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 

   ความเป ็นคร ู  ท ักษะการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหา
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ร ู ้ เ ท ่ า ทั น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สามารถเชื ่อมโยงองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
และศาสตร์อื ่นเข้าด้วยกัน อีก
ทั ้งเชื ่อมโยงองค์ความรู ้ และ
กระบวนการเร ียนร ู ้  โดยให้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริม
ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยนพ ัฒนาความคิด 
สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ สามารถ
บูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา
ผู้เรียนและการประเมินผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทำ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และพัฒนาผู ้เร ียนให้สามารถ
เป็นผู ้ร่วมสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

3) มีความร ู ้  เข ้าใจช ีว ิต เข ้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร ่ ว ม ก ั น บ น พ ื ้ น ฐ า นคว าม
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถ
เผช ิญและ เท ่ าท ั นก ั บการ
เปลี ่ยนแปลงของส ังคม และ
สามารถนำแนวคิดปรัชญาของ



65 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พ ัฒนางานและพ ัฒนา
ผู้เรียน  

4) มีความรู ้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักร ู ้  เห ็นค ุณค ่าและ
ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง ศ า ส ต ร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช ้ในการ
พัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
งานและพัฒนาชุมชน 

 
2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

แ ล ะป ร ะ เ ม ิ น ข ้ อ ม ู ล  สื่ อ
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น
พลเมืองตื ่นร ู ้ มีสำนึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร ์ม (Platform) และโลก
อนาคต นาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบ ัต ิงานและว ิน ิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร

สร้างนิยม (Constructivism) 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรม
การเรียน การทำงานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือใน
ห้องปฏิบัติการ             
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ความรู ้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ ์ภาคปฏ ิบ ัติ  
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเร ิ ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการทำวิจัยและสร้างหรือ
ร ่ ว มส ร ้ า งน วั ต ก ร รม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน
และพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยนให ้ เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม 

9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 

10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
     เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
     เป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
     เป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based 

Learning 
19) MOOC (MassiveOpen 

Online Course) 

4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา 
เช่น แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 

    ความเป ็นคร ู  ท ักษะการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหา
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 

 
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) เ ข ้ า ใ จ และ ใ ส ่ ใ จ อ า ร ม ณ์

ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เ ช ิ งบวก  ม ี ว ุฒ ิ ภ า วะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็น
ทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
ส ัมพันธภาพที ่ด ีก ับผ ู ้ เร ียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรม
การเรียน การทำงานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การเข้าร่วม
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส ่วนรวมท ั ้ งด ้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต ่อส ่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง 
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4) มีภาวะผู ้นำทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ
ก ล ้ า ห า ญ ท า ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม
สามารถช ี ้นำและถ ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ช ุ ม ช น  แ ล ะ ส ั ง ค ม อ ย ่ า ง
สร้างสรรค ์

 
 

7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร
สร้างนิยม (Constructivism) 

8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 

10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
     เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
     เป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
     เป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based   

Learning 
19) MOOC (MassiveOpen 

Online Course) 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา 

เช่น แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 

    ความเป ็นคร ู  ท ักษะการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหา
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

2) ส ื ่ อสารก ับผ ู ้ เ ร ี ยน พ ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู ้ เก ี ่ยวข ้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถ เล ื อก ใช ้ ก า ร
ส ื ่อสารทางวาจา การเข ียน 
หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆโดยใช้ เทคโนโลย ีการ
สื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่
เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู ้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธ ิภาพ สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที ่จาเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ ร ับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร

สร้างนิยม (Constructivism) 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/

ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็น
พ้ืนฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
     เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
     เป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
     เป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based 

Learning 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรม
การเรียน การทำงานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือใน
ห้องปฏิบัติการ  

    การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา 

เช่น แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 

    ความเป ็นคร ู  ท ักษะการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหา
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
การละเมิดลิขสิทธิ ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

19) MOOC (MassiveOpen 
Online Course) 

 

 

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) สามารถเลือกใช้ปร ัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื ้อหา
สาระ กิจกรรมการเร ียนการ
สอน ส ื ่อและเทคโนโลย ีการ
ส ื ่อสาร การว ัดและประเมิน
ผู ้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

2) สามารถในการนำความรู ้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื ้อหาสาระ 
การบริหารจัดการ และกลไก
การช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
และศักยภาพของผู ้ เร ียนที ่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
2) การเรียนรู้จากกระบวนการ

กระจ่างค่านิยม 
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรร

สร้างนิยม (Constructivism) 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย

บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ

ด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์/ปรากฏการณ์/
ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
     เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย 
     เป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
     เป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง 

1) การสังเกต เช่น พฤติกรรม
การเรียน การทำงานตาม
สภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือใน
ห้องปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา 

เช่น แบบวัดคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
อุดมการณ์ จิตวิญญาณ 

    ความเป ็นคร ู  ท ักษะการ
เรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ 
ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

5) การทดสอบความรู้ เช่น การ
ทดสอบความรู้ในเนื้อหา
รายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ เช่น การนำเสนอ
งาน โครงงาน รายงาน
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ต ้องการจำเป ็นพ ิ เศษ หรือ
ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทางาน
ในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ 
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น 
ทำเป็น โดยบูรณาการการทา
งานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จร ิยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
ร ับผ ิดชอบต่อผ ู ้ เร ียนโดยยึด
ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้

16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based   

Learning 
19) MOOC (MassiveOpen 

Online Course) 

การศึกษาค้นคว้า การวิจัย
ในชั้นเรียน การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ 

   ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาทักษะ
เหล่านี้ 

    มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้เพ่ือ
พัฒนาผู ้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 

 
3. แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุ
ในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นา
สู่มาตรฐาน ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย)  

3.1 แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่วิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตสำนึกสาธารณะ 
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5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. ด้านความรู้  

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3) มีความสามารถในการประเมินความรู ้ ความสามารถของตนเองและกำหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1)  มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง

และสังคมได ้
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ

ข้อมูล 

 
 
 



73 

 

แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่วิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

2. ด้านความรู้ 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ   
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใชภ้าษาอังกฤษและการสือ่สาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ                   
5100140 สนุทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                   
5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชวีติและอาชพี                   
5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

73 



74 

 

3.2 แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู, กลุ่มวิชาเอก)  

     ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ป ัญหาทางคุณธรรมจร ิยธรรมด้วยความถูกต ้องเหมาะสมกับส ังคม การท ำงานและ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

2. ด้านความรู้  
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย  
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3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู ้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม  (Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนและพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นผู ้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง           
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม 
2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
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2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  

6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) มีความสามารถในการนำความรู ้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่
มีข้อจำกัดทางกาย  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ  

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)  

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4  

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ
6.5 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร      ⚫  ⚫        ⚫  ⚫       

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫    ⚫     ⚫  

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫     ⚫    ⚫  

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ⚫   ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

1101101 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 
จิตวิญญาณความเป็นคร ู ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  ⚫         

1102101 การพัฒนาหลักสูตร     ⚫ ⚫   ⚫     ⚫      ⚫ ⚫    
1102202 วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1     ⚫ ⚫   ⚫       ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
1102203 วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2     ⚫ ⚫   ⚫       ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
1102404 คุรุนิพนธ์    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫       

1103101 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้     ⚫ ⚫    ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) (ต่อ) 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4  

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ6.5 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้     ⚫ ⚫           ⚫ ⚫   ⚫    

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้     ⚫ ⚫     ⚫ ⚫     ⚫  ⚫      

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู       ⚫ ⚫ ⚫              ⚫ ⚫ ⚫  

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน   
คุณภาพการศึกษา     ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫      

วิชาเอก 

4100101 เคมีสำหรับครู 1  ⚫      ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   ⚫   
4103101 ชีววิทยาสำหรับครู 1  ⚫      ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   ⚫   

4100103 ฟิสิกส์สำหรับครู 1  ⚫      ⚫   ⚫     ⚫   ⚫   ⚫   
4100102 เคมีสำหรับครู 2  ⚫      ⚫              ⚫   
4103102 ชีววิทยาสำหรับครู 2  ⚫      ⚫              ⚫   
4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู 2  ⚫      ⚫              ⚫   
4100205 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ        ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫       

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) (ต่อ) 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4  

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ 
6.5 

4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      

4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ        ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      

4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ        ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫       

4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                  ⚫       

4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน ⚫    ⚫                    

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร ์  

 

     

⚫  
 

⚫ 

  

 ⚫ ⚫ 

 
⚫ 

 

 
 

 
 

 

4109122 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์  ⚫      ⚫           ⚫   ⚫   
4100209 สะเต็มศึกษา     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 
4100310 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

4100311 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน        ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫       

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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แผนการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) (ต่อ) 
 

รายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

ข้อ
1.1 

ข้อ
1.2 

ข้อ
1.3 

ข้อ
1.4 

ข้อ
2.1 

ข้อ
2.2 

ข้อ
2.3 

ข้อ
2.4  

ข้อ 
2.5 

ข้อ
3.1 

ข้อ
3.2 

ข้อ 
3.3 

ข้อ
4.1 

ข้อ
4.2 

ข้อ
4.3 

ข้อ 
4.4 

ข้อ
5.1 

ข้อ
5.2 

ข้อ
5.3 

ข้อ
6.1 

ข้อ
6.2 

ข้อ
6.3 

ข้อ
6.4 

ข้อ6.5 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫     ⚫  ⚫ 

4100313 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

4100314 โครงงานและกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫     ⚫  ⚫ 

4100316 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์ ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

4111421 วิทยาการคำนวณ   ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫     ⚫  ⚫ 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ผู้สอนจะต้องดำเนินการในการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 2) สุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 25% ของผู้เรียนในรายวิชานั้น จัดกิจกรรม
ทวนสอบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.1.2 การทวนสอบในระด ับหลักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา ว ิทยาศาสตร ์ท ั ่ว ไป                    
มีกระบวนการดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้อง 
2) ประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ตรวจสอบผลการเรียนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และรายงานผล 
3) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาเอก    

มีการประเมินนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกปี 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสในเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา กําหนดเกณฑ์การวัดผลเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์          
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี ่ยไม่ต่ ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบ                              
หลักสูตรปริญญาตร 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศ 
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครูการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

กับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและ

การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.1.3 ส่งเสริมการจัดทำผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
2.1.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพื่อกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

         2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

     2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน  
  หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื ่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยกำกับมาตรฐานให้
เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
กำหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู ้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตจาก
ระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี
เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิต
จะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 

3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที ่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการกำหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 ปี
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และหลักสูตรได้
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้  
และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อโดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือมีกระบวนการ
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สอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย ส่วนการดำเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
ดำเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กำหนด กองบริการการศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และกำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) คือรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศ    
คุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
กำหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับ
สมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การ
สอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรกำหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
พื้นฐานให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพื้นฐาน  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ขับเคลื่อนระบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย  2 ประเด็น คือ 
  1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร วิธีการ
ประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพนักศึกษา 
  2. การปรับความรู ้พ ื ้นฐาน  ให้ก ับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู ้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา  
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตรสายครูวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการศึกษา จึงมีการจัดเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อยู่แล้วทางหลักสูตรจึงไม่จัดให้นักศึกษาปรับพื้นฐานในด้านนี้การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สำหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำกลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์
ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
คณาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
4.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น

สำคัญกลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 4.2.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทำได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  
หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 

 4.2.2 การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั ่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และ 
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 

 4.2.3 คณะกรรมการประจำหลักสูตร เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา 
ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 4.2.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 

 4.2.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีควาทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยกำกับมาตรฐานการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที ่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ ้น เพื ่อให้เป็นไปตามที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์กำหนด คือ ศึกษากรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู ่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจำเป็นและความต้องการปรับปรุงหลักสูตร สำรวจความต้องการ
ของผู ้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาว ิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จำเป็นต้องเพ่ือนำมาพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่
มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษา
แนวใหม่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้   อีกทั้งนำพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
สังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป ขึ ้นมาในการการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้ผู ้สอนจัดทำรายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และนำผลการดําเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุกสิ ้นปี
การศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื ่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจำปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของ
การสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการดำเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ  ที่มี
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการ
วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  การรายงาน
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ผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 

 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญา
ตรีและมีความรู้ตรงตามตำแหน่งงาน 
      2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
      มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล ะ
การเกษตร ทั ้งงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา เพื ่อจัดซื ้อ จัดหาสื ่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.3.1 สถานที ่
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 4  ห้อง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7  ห้อง  
(279 เครื่อง) 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 ห้องปฏิบัติการสืบค้น อินเตอร์เน็ต 1  ห้อง  
(25 เครื่อง) 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์  2  ห้อง อาคารคณะครุศาสตร์ 
5 ห้องประชุมสัมมนา 2   ห้อง อาคารคณะครุศาสตร์ 

  
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

    1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 



89 
 

ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
1 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 2 ตัว 
2 เครื่องเขย่า (shaker) 2 เครื่อง 
3 เครื่องย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (shaking incubator) 1 ตัว 
4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (autoclave) 3 เครื่อง 
5 ตู้อบลมร้อน (hot air oven) 3 ตัว 
6 ตู้ปลอดเชื้อ (laminar flow) 1 ตัว 
7 ตู้บ่มเชื้อ (incubator) 2 ตัว 
8 เตาไฟฟ้า (hot plate) 13 ตัว 
9 เครื่องเขย่าหลอดทดลอง (mixer) 1 ตัว 
10 เครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย (centrifuge) 3 เครื่อง 
11 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (incubator) 1 เครื่อง 
12 โถดูดความชื้น  (desiccator) 1 ตัว 
13 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 3 ตัว 
14 เครื่องให้ความร้อนสไลด์ (slide warmer) 3 ตัว 
15 ตาข่ายแพลงค์ตอน (plank net) 1 ตัว 
16 เครื่องหลอมพาราฟิน (embedding) 1 ตัว 
17 เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 4 ตําแหน่ง (analytical balances) 1 ตัว 
18 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ตําแหน่ง (precision balances) 2 ตัว 
19 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (light microscope) 80 ตัว 
20 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereo microscope) 6 ตัว 

21 
กล้องจุลทรรศน์ประกอบกล้องถ่ายภาพ (light microscope with 
digital camera) 

1 ตัว 

22 
กล ้องจ ุลทรรศน ์ประกอบช ุดคอมพ ิว เตอร์  (USB computer 
microscope) 

5 ตัว 

23 กล้องจุลทรรศน์แบบอินเวอร์ (inverse microscope) 2 ตัว 

24 เครื่องบดไฟฟ้า (homogenizer) 1 เครื่อง 

25 เครื่องตัดชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟิน (microtome) 2 เครื่อง 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

26 ชุดลับมีดไมโครโตม (microtome blade sharpener) 1 เครื่อง 

27 เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer) 1 เครื่อง 

28 เครื่องวัดความหวาน (brix refrectometer) 5 ตัว 

29 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (digital camera) 2 ตัว 

30 เครื่องวัดแอลกอฮอล์ (alcohol retractometer) 2 ตัว 

31 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer, UV-VIS ) 1 เครื่อง 

32 ตู้ดูควัน (fume hood) 1 เครื่อง 

33 
เตาให้ความให้ร ้อนพร้อมกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก  (hot 
plate and stirrer) 

5 เครื่อง 

34 เครื่องนำทางระบบดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง 

35 เครื่องชุดสาธิตเซลล์ไฟฟ้าจากแสงแดด   1 เครื่อง 

36 เครื่องชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุมต่อกับคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 

37 เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 

38 เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนที่เชิงมุม  1 เครื่อง 

39 เครื่องชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  1 เครื่อง 

40 เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (humidity memer)  1 เครื่อง 

41 
เครื ่องเครื ่องว ัดพลังงานแสงอาทิตย์  (radiometer solar power 
meter) 

1 เครื่อง 

42 เครื่องเครื่องวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก (tesla meter) 1 เครื่อง 

43 เครื่องหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเปลี่ยนค่าได้ (AC power supply) 1 เครื่อง 

44 เครื่องชุดทดลองแฟลงค์-เฮิร์ตซ์ (Franck hertz) 1 เครื่อง 

45 เครื่องเครื่องบันทึกปริมาณการระเหยของน้ำ  1 เครื่อง 

46 เครื่องเครื่องวัดความกดดันของอากาศ (Barometer) 1 เครื่อง 

47 เครื่องเครื่องกำเนิดคลื่นด้วยไฟฟ้า (function generator) 1 เครื่อง 

48 ชุดวัดระดับความเข้มของเสียงระบบดิจิตอล (sound mefer) 1 เครื่อง 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

49 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ (electronics) 1 เครื่อง 

50 ชุดความต้านทานเปลี่ยนค่าได้ (Rheosfat) 1 เครื่อง 

51 ชุดทดลองแสง (Basic optics sustem) 1 เครื่อง 

52 ชุดทดลองโฮโลแกรมพร้อมกล้องจุลทรรศน์  1 เครื่อง 

53 ชุดทดลองการแทรกสอดของแสง  1 เครื่อง 

54 ชุดทดลองเรื่องคลื่น (wave) 1 เครื่อง 

55 
ชุดทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนของธาตุ (charge-to-
mass (e/m) ration of electron) 

1 เครื่อง 

56 ชุดทดลองหาค่าคงที่ของแพลงค์ (Plancks consfanf) 1 เครื่อง 

57 เครื่องตรวจวัดรังสีแบบเคลื่อนที่ (geiqer-muller) 1 เครื่อง 

58 
ชุดทดลองกฎของคูลอมบ์เกี่ยวกับปริมาณกระแสไฟฟ้า (coulomb 
balance) 

1 เครื่อง 

59 เครื่องวัดปริมาณไฟฟ้าอเนกประสงค์ (digital.multimeter) 1 เครื่อง 

60 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่างระดับ (laborafery 
DC power supply) 

1 เครื่อง 

61 เครื่องกำเนิดคลื่นไฟฟ้า (function generator) 1 เครื่อง 

62 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (hot air oven) 1 เครื่อง 

63 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (heating water bath) 3 เครื่อง 

64 ตู้อบ (Ovan) 2 เครื่อง 

65 เครื่องกวนสารละลายจากผิวบน (agitator) 2 เครื่อง 

66 เครื่องกวนสารละลายสนามแม่เหล็ก (Hot plate maginetic stic st) 10 เครื่อง 

67 เตาให้ความร้อน (hot plate) 30 เครื่อง 

68 ไมโครปิเปตต์ (micropipettes) 7 ตัว 

69 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (electronic balance) 5 เครื่อง 

70 เครื่องกรองน้ำกำจัดไอออน (water deionizer) 1 เครื่อง 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

71 เครื่องทำน้ำกลั่น  1 เครื่อง 

72 ตู้บีโอดี (BOD) 2 เครื่อง 

73 เครื่องดูดอากาศ (suction) 3 เครื่อง 

74 เครื่องเหวี่ยงตะกอน (centrifuge) 2 เครื่อง 

75 เครื่องระเหยสุญญากาศ (rotatry evaporator) 2 เครื่อง 

76 เครื่องวัดดรรชนีหักเหของสารชนิดมือถือ (hand refractometer) 1 เครื่อง 

77 เครื่องหาจุดหลอมเหลว (melting point analyzer) 2 เครื่อง 

78 
เคร ื ่องว ิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน (nitrogen and protein 
analyzer) 

1 เครื่อง 

79 เครื่องวัดความขุ่น (turbidity meter) 2 เครื่อง 

80 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (gas chromatography ; GC-MS) 1 เครื่อง 

81 
เครื่องวิเคราะห์โลหะโดยการดูดกลืนแสงเชิงอะตอมแบบเปลวไฟ 
(flame, graphite-AAS) 

1 เครื่อง 

82 เครื่องโครมาโทกราฟีเหลวสมรรมณะสูง (HPLC-RI, UV) 1 เครื่อง 

83 ชุดสกัดอุปกรณ์ซอกเลต (Soxhlet extraction apparatus) 3 ชุด 

84 เครื่องเตรียมตัวอย่างและทำให้แห้งที่จุดเยือกแข็ง (freeze drver) 1 เครื่อง 

85 เครื่องโพลาริมิเตอร์ (polarimeter) 1 เครื่อง 

86 เครื่องอินฟราเรดเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Infrared spectrophometer) 1 เครื่อง 

87 
เครื่องวิเคราะห์อันตรกิริยาระหว่างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและนิวเคลียสใน
สนามแม่เหล็ก (MNR)  

1 เครื่อง 

88 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ (water sampler) 3 ชุด 

89 เครื่องถ่ายภาพเจล (gel doc) 1 เครื่อง 

90 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนขนาดเล็ก (Electrophoresis) 1 เครื่อง 

91 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก (Standing Wave) 1 ชุด 

92 ชุดทดลองการเกิดกำทอน  (Resonance) 1 ชุด 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

93 ชุดทดลองเรื่องเลนส์รูปแบบต่างๆ (Basic Optics Components) 1 ชุด 

94 ชุดทดลองทัศนศาสตร์เบื้องต้น (Basic Optics System) 1 ชุด 

95 ชุดทดลองสเปกตรัมของแสง (Spectrometer for Computer) 1 ชุด 

96 ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต (Electrostatics System) 1 ชุด 

97 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Basic Electronics) 1 ชุด 

98 ชุดทดลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Hall Effect Gauss / Tesla Meter) 1 ชุด 

99 
ชุดทดลองการสมดุลของแรงและกระแส  (Basic Current Balance) 
(SE-8607) 

1 ชุด 

100 
ชุดทดลอง RC circuit เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  (RC circuit Network) 
(UI-5210) 

1 ชุด 

101 
ช ุดทดลองอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ ไฟฟ ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
(Electronics DC and AC) 

1 ชุด 

102 
ช ุ ดทดลองสนามแม ่ เ ห ล ็ ก ไฟฟ ้ า เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ค อม พ ิ ว เ ต อ ร์  
(Electromagnetic Field connect Computer) 

1 ชุด 

103 
ชุดทดลองอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก(Electron Charge-to-Mass 
Ratio System) (SE-9629) 

1 ชุด 

104 ชุดทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน (Millikan Oil Drop Apparatus) 1 ชุด 

105 ชุดทดลองกฎของคูลอมบ์ (Coulomb’s Law) 1 ชุด 

106 
ชุดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric Effect System) 
(SE-6609) 

1 ชุด 

107 
ชุดทดลองตรวจจับรังสีแอลฟ่า เบต้า และแกมมา (Geiger-muller 
For Alpha, Gamma, Beta) 

1 ชุด 

108 
ชุดทดลองนิวเคลียร์พื ้นฐาน (Intermediate Nuclear Laboratory 
System) 

1 ชุด 

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
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1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์(Printer) 8 เครื่อง 
3 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 5 เครื่อง 
4 เครื่องฉายทึบแสง 10 เครื่อง 
5 เครื่อง Copy  Printer 1 เครื่อง 
6 เครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจำห้อง 10 เครื่อง 
8 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย   จำนวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จำนวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จำนวน 174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จำนวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จำนวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 

         

http://aritc.yru.ac.th/
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  6.3.3.2   ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

                  ระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูปเพื่อการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 

 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมลู E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference) และรายการอ้างอิง        
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา 
ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ดำเนินการบอกรับ เพื ่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั ้ง 78 แห่ง อาทิ เช ่น ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั ้งนี ้ย ังรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เปน็ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 

3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั ่วประเทศไทย  
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี ่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จำเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียนนอกห้องเร ียนและ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จ ั ด ให ้ม ีห ้ อง เร ี ยนท ี ่ ม ี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทำกิจกรรมใน
ห้องเรียน 

2. จ ัดเตร ียมห ้องปฏ ิบ ัต ิการ
เพื ่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จ ัดให้ม ีห ้องการเรียนรู ้ด ้วย
ตน เ อ ง เพ ื ่ อ ใ ห ้ น ั ก ศ ึ กษา
สามารถศ ึกษา ค ้นคว ้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื ่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 

1. ผลสำรวจความพร ้อมของสื่อ
อ ุ ป ก ร ณ ์ ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น ป ร ะ จ ำ
ห้องเร ียนและห้องปฏิบัต ิการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จำนวนหนังส ือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อดิจิทัล 

3. ผลสำรวจความพ ึงพอใจของ
น ักศ ึกษาต ่อการให ้บร ิ การ
ทรัพยากรเพื ่อการเรียนรู ้และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานที่สำหรับการเรียน
การสอน  

2. สื ่อคอมพิวเตอร์สำหรับการ
เรียนการสอน  

3. สื่อการเรียนการสอน 

4. หนังสือห้องสมุด 
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี

ส ำ น ั ก ว ิ ท ย บ ร ิ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ตำรา 

1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม
กับการเรียนการสอนและจำนวน
นักศึกษา 

2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม
กับการเรียนการสอนและจำนวน
นักศึกษา 

3. ม ี จ ำนวน เคร ื ่ อ งม ั ลต ิ ม ี เ ดี ย
โปรเจคเตอร ์  คอมพ ิว เตอร์  
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
ก ร ะ ด า น อ ั จ ฉ ร ิ ย ะ  แ ล ะ
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

และเอกสารทางวิชาการด้าน
การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น 

6. โ ร ง เ ร ี ย นส ำห ร ั บ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร 

8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การให้บริการหนังสือวารสาร
เกี่ยวกับสาขา 

9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู ้ทางวิชาการ การให้
คำปรึกษา 

10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน   

คอมพิวเตอร ์พกพา (Tablet) 
เพียงพอ ต่อจำนวนห้องเร ียน
และนักศึกษา  

4. ม ีจำนวนเพ ียงพอก ับจำนวน
นักศึกษา 

5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให ้บร ิการย ืม-คืน
หนังสือ ตำรา และเอกสารทาง
วิชาการด้านการศึกษา รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 

6. ม ี โ ร ง เ ร ี ย นส ำห ร ั บ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 
1 โรงเร ียน และโรงเร ียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจำนวน
นักศึกษา 

7. มีห้องประจำหลักสูตร 

8. มีห ้องสมุดคณะ/พื ้นที ่ในการ
ให ้ บ ร ิ ก า รหน ั ง ส ื อ ว า ร ส า ร 
เกี่ยวกับสาขา 

9. มีพ ื ้นท ี ่ส ่งเสร ิมก ิจกรรมการ
เร ียนร ู ้  เช ่น  เว ็บไซต์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู ้ทางว ิชาการ การให้
คำปรึกษา 

10. ม ีการจ ัดสรรคอมพ ิว เตอร์  
อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อสนับสนุน
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การเรียนการสอนเพียงพอตาม
จำนวนนักศึกษา 

 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

           2.4.1 สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
  2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
  2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริหารได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้         

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื ่อและช่องทางการเรียนรู ้ เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จ ัดให ้ม ีห ้องเร ียนที ่ม ีสื่ อ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั ้งในการ
เ ร ี ย นก า รสอน  ก า รทำ
กิจกรรมในห้องเรียน 

2) จัดเตรียมห้องปฏิบัต ิการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ ื ่ อให ้น ักศ ึกษา
สามารถศึกษา ค้นคว้า หา
ความร ู ้ เพ ิ ่ ม เต ิมได ้ด ้ วย
ตนเอง 

4) จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ
ทั ้งหนังส ือตำรา และสื่อ

1) ผลสำรวจความพร้อมของ
สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นประจำ
ห ้ อ ง เ ร ี ย น แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 

2) จำนวนหนังสือตำรา และสื่อ
ดิจิทัลที ่มีให้บริการ และ
สถ ิต ิการใช ้ งานหน ังสือ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 

3) ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื ่อการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติ 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.  กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ 
    สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
    เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ    
    มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด 
    สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน  
    ผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  
    อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
    ปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ 

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
    ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9.  อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
    และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  
     ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
     ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก  
     คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X X 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

15. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ
ตามนโยบายของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   X X 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต้องผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัว

บ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนให้เลือกดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 ข้อ 
1.1.1 ประช ุมระดมความคิดก ่อนสอน ระหว ่างสอน หล ังสอน ร ่วมก ันระหว ่าง

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.1.2 ทำแบบสำรวจและประเมินรูปแบบและกลยุทธ์การสอนโดยใช้แบบสอบถามหรือ
อาจารย์ผู้สอนสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา  

1.1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกลยุทธ์การสอนมาให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ 
การพัฒนากลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผลแก่อาจารย์ผู้สอน 

1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การทำกิจกรรม
และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
1.2.2 ประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปีสุดท้าย และ

บัณฑิตใหม ่
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
 เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี ่ยวข้องทาง

การศึกษา 
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย  
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3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7     

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 4 ปี 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา ผู ้ร ับผิดชอบผู ้ใช ้บ ัณฑิต  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ดำเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
4.3.2 ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่างต่อเนื่อ 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม 

(พุทธศักราช 2559) 
หลักสูตรปรับปรุง 

(พุทธศักราช 2562) 
หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
     ครุศาสตรบัณฑิต   

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
     ครุศาสตรบัณฑิต   

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   

                 Bachelor of Education (General  
                 Science) 
      ช่ือย่อ   ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

                B.Ed. (General Science) 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   

                 Bachelor of Education (General  
                 Science) 
      ช่ือย่อ   ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

                B.Ed. (General Science) 

 
คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติครูทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มี
ความเป็นเลิศด้านการสอนวิทยาศาสตร์  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตครูที่มีคณุภาพสูง มีความรู้คูคุ่ณธรรม สามารถบรูณา
การความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี    
มีสติปญัญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤตไิดด้้วยสติปญัญา 

 
ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1  ม ีท ักษะและเทคน ิคในการจ ัดการ เร ียนรู้

ว ิทยาศาสตร์  สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตร์
ท ั ้งหลาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ รวมทั ้งจิต
ว ิทยาศาสตร ์ ไปใช ้ ในการเร ียนการสอนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 ม ีความเป็นผ ู ้นำทางการศึกษา  ม ีค ุณธรรม
จริยธรรม  และมีความศรัทธาในวิชาชีพ  มีทักษะการวิจัย

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 เป็นผู้ที ่มีความรู้ ความสามารถในด้านการสอน 

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

4.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการ

ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ทางวิทยาศาสตร์และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มา
พัฒนาการเร ียนการสอนให้สอดคล ้องกั บสภาพจริง 
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษา 

4.3 มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
และทักษะการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

4.4 มีความรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ระหว่าง
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับวิชาอื่น และนำความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง สังคม ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม  

 

สอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

4.3 เป็นผู้ที ่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

4.4 มีความรอบรู ้ด ้านการจัดการเร ียนการสอน 
สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการ
ประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
  4.5  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทาง

วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิตัิงานหน้าที่ครูได้อย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ระบบทวิภาค 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
      ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

6. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

ปรับจำนวน
หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกติ 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ            10 หน่วยกิต 

2) วิชาเลือก                ไม่น้อยกวา่                   2 หน่วยกิต 

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกวา่                   6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกวา่                   6 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี                ไม่น้อยกวา่                   

 

   6 หน่วยกิต 

 
 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า    
  

132 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกติ 

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

  1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     ไม่น้อยกวา่       6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    ไม่น้อยกวา่       9 หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  

                              ไม่น้อยกวา่       

 

   3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า     103 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู 43 หน่วยกิต 

       2.1.1 วิชาชีพคร ู 31 หน่วยกิต 

       2.1.2 วิชาปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา 

 

12 หน่วยกิต 

 

ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต ใน
หมวดวิชา

เฉพาะ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู 50 หน่วยกิต 

       2.1.1 วิชาการศึกษา 36 หน่วยกิต 

                1)  วิชาบังคับ 34 หน่วยกิต 

                2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกวา่                         2 หน่วยกิต 

       2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู 14 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 82 หน่วยกิต 

       2.2.1 วิชาเอก 72 หน่วยกิต 

                1)  วิชาบังคับ 55 หน่วยกิต 

                2)  วิชาเลือก     ไม่น้อยกวา่                   17 หน่วยกิต 

       2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต 

 2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการ
สอนวิชาเอก 

 

4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกวา่            6 หน่วยกิต 
 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกวา่    60 หน่วยกิต 

       2.2.1 วิชาเอก           ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

              1) วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต 

              2) วิชาสร้างเสริมสมรรถนะ 20 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกวา่            6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

 

8. รายวิชา 
8.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่นอ้ยกว่า    30 หน่วยกติ 

  8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             12 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                                    10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน  

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้  

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสาร                                    2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพือ่การสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู ้

2(1-2-3) 

2) วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอา่นและการเขียน 

คำไทย     

(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การอ่านภาษาอังกฤษ                               

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน
และการเขียน                                        

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายพูื้นฐาน                        2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                      2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกติ 

  8.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
5100137 ทักษะการพูดและ 

การฟังภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร 

3(2-2-5) 

5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 

 8.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     ไม่น้อยกว่า       
 

6 หน่วยกิต 

5100140 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

5100141 การสร้างเสริมและ 

ดูแลสุขภาวะ 

3(2-2-5) 

 

8.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า       
 

9 หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21  

เพื่อชีวิตและอาชีพ 

3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 

  8.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณข์องคณะ  

                          ไม่น้อยกว่า     

 

3 หน่วยกิต 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 

3. ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต 

4. ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

5. ปรับราย 

วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม่ 
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  8.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกติ 

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ์ 2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต 2(1-2-3) 
 

  8.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ไม่นอ้ยกว่า                   6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์ 2(2-0-4) 
2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสำนกึ

สาธารณะ 

2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต 2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 

 
  8.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์   
        และเทคโนโลยี                ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกติ 

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน          2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวันวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

2(1-2-3) 

4100108 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 2(1-2-3) 
 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ไม่น้อยกวา่    132 หน่วยกิต  
  8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                         50 หน่วยกิต 
       8.2.1.1 วิชาการศึกษา                    6 หน่วยกติ 

  1) บังคับ                            34 หน่วยกิต 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นครู  3(2-2-5) 
1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

2(1-2-3) 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 43 หน่วยกิต 

       2.1.1 วิชาชีพครู 31 หน่วยกิต 

1101101 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 

1106201 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1103101 นว ั ตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ ื ่อการส ื ่ อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1104201 การว ัดและประเม ินผลการ
เรียนรู ้

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สำหรับครู 

3(2-2-5) 

1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 

  8.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต 

       8.2.1 วิชาเอก  60 หน่วยกิต 

                  1) วิชาบังคับ                     40  หน่วยกิต 
4100101 เคมีสำหรับครู 1 3(2-2-5) 

4103101 ชีววิทยาสำหรับครู 1 3(2-2-5) 

4100103 ฟิสิกส์สำหรับครู 1 3(2-2-5) 

4100102 เคมีสำหรับครู 2 3(2-2-5) 

4103102 ชีววิทยาสำหรับครู 2 3(2-2-5) 



109 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1101302 การศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
1102202 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ห้องเรียน 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 

 
2)  วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู 2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา    2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลกัสูตรท้องถิ่น 2(1-2-3) 

1102203 การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น   2(1-2-3) 

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                 2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู           2(1-2-3) 

1109202 ผู้กำกับลกูเสือ-เนตรนารีสำรอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น    

2(1-2-3) 

1109303 กำกับลกูเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น
ความรู้เบื้องต้น                                      

2(1-2-3) 

1109404 ผู้กำกับลกูเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น                                     

2(1-2-3) 
 
 

8.1.2 วิชาฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครู                    14 หน่วยกติ 

1100403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 1(90) 
1100404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  2 1(90) 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1        6(540) 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2                   6(540) 

 

   8.2 กลุ่มวิชาเอก                               82 หน่วยกติ 

  8.2.1 วิชาเอก                                      72 หน่วยกิต 

                1)  วิชาบังคับ                         55 หน่วยกติ 

4100104 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 3(2-2-5) 

4100205 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 

4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 

4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 

4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 

4109122 คณิตศาสตร์สำหรับการสอน
วิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 

 2) วิชาสร้างเสริมสมรรถนะ     20 หน่วยกิต   

4100209 สะเต็มศึกษา 2(1-2-3) 

4100310 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

4100311 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

2(1-2-3) 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 

4100313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 

4100314 โครงงานและก ิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

4100316 การวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

4111421 วิทยาการคำนวณ 2(1-2-3) 
 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
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4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร์                                                                       1(1-2-3) 

4100402 ภาษาอังกฤษสำหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

4100404 การผลิตอุปกรณ์การสอน
วิทยาศาสตร์*   

3(2-2-5) 

4100405 การวิจยัทางวิทยาศาสตร์                                                                        3(2-2-5) 

4101105 หลักฟิสิกส ์ 3(3-0-6) 

4101106 ปฏิบัติการหลักฟิสกิส์ 1(0-3-0) 

4101309 เทคโนโลยีพลังงาน  3(2-2-5) 

4101311 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์ 3(3-0-6) 

4101312 ปฏิบัติการไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

1(0-3-0) 

4102105 หลักเคมี  3(3-0-6) 
4102106  ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-0) 
4102207 หลักเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 

4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
4102312 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

4103107  หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0) 
4103312 นิเวศวิทยาทัว่ไป 3(2-2-5) 

4103313 เทคนิคทางชีววิทยา                                                                      

ดาราศาสตร์และอวกาศ    
2(1-2-3) 

4104201 ธรณีวิทยาทัว่ไป 3(2-2-5) 

4105201 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                         3(2-2-5) 

4109103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
4109104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

2)  วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า         17 หน่วยกิต                                    
4101207 หลักกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

4101310 หลักฟิสิกส์ของคลื่น 3(2-2-5) 

4101313 หลักแม่เหล็กไฟฟา้ 3(2-2-5) 

4101414 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 

4101415 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 3(3-0-6)              

4101416 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

4102209 หลักเคมีอนินทรีย ์ 3(3-0-6) 

4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย ์ 1(0-3-0) 
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4102311 เคมีสภาวะแวดล้อม 3(2-2-5) 

4102413 เคมีในส่ิงมีชีวิต 3(2-2-5) 
4102414 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) 

4103209 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 

4103210 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

4103211 สัตววิทยาทั่วไป 2(1-2-3) 

4103314 อนุกรมวิธาน                                                                                3(2-2-5) 

4103415 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 

4103416 พฤกษศาสตร์ทั่วไป   3(2-2-5) 

4103417 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)  

       8.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                     6 หน่วยกติ 

4100403 ทักษะการสอนสำหรับครู
วิทยาศาสตร์                                                             

3(2-2-5) 

4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับ 

ครูวิทยาศาสตร์                                                        

3(2-2-5)                                                                                                                                      

8.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชา 

       การสอนวิชาเอก                          4 หน่วยกติ 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 
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9. คำอธิบายรายวิชา 
 9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  9.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

1) วิชาบังคับ                                     10 หน่วยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        2(1-2-3) 
              Thai for Communication   

 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจำวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

 The significance of Thai language as communication 
tools; practice of language in daily used in listening, speaking, 
reading and writing; the use of language in formal and 
information communication; conducting informative 
presentation and in term of giving opinion, suggestion and 
criticism rationally; studying the problem conditions and its 
solutions of language used in everyday life; realizing the ethics 
and awareness to society in using Thai for communication 

9. คำอธิบายรายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกติ 
  9.1.1กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 
 

5100136   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
               Thai for Communication 

     ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเร่ืองที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ 
พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสยีง
ในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลกัการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly in 
different situations, analyze and summarize the main points of 
the story, use critical thinking in speaking in positive way on 
various occasions, and with proper language register, 
communicate with proper/appropriate tone of voice, read 
aloud according to phonetics guidelines, read and write for 
comprehension on various types of writing, communicate with 
respect to proper social etiquette    

 
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต 

3.ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน         2(1-2-3) 
Speaking and Writing Skills Development                                  

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้
พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครง
เรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเน้นการใช้
ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

Rules and development in  speaking and writing 
skills in order to speak and write effectively; practice in 
speaking both individual and group and criticizing for 

improvement; practice in writing plot, essay and articles with 
the emphasis of standard language used in a certain writing 

task; practice in criticizing 
 

 
 
 
 
 

ไม่มี 

ปรับออก 
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ไม่มี 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ       3(2-2-5)             
 English Speaking and Listening Skills 

ฟังและพูดเพื ่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็น
สำคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้
ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วน
บุคคลและครอบครัว การซื้อของภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) 
สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูด
โต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง 
กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด 
อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

Practice listening and speaking to explain and 
summarize important topics ; listen and speak dialogues and 
short conversation for main ideas by using sentences and 
idioms regarding topics about personal and background 
information (i.e. personal and family data, shopping, local 
geography, employment), Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using proper tone and 
intonation with appropriate social language, manner and 
etiquette. study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, 
reading and writing, and exert inquiry and information retrieval 
skills, The emphasis is on practicing communication in several 
different situations 

วิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5100138   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          3(2-2-5)               
      English Usage and Communication 

สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย 
ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสาร
ตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้
เหต ุผล และการกล ่าวร ้องท ุกข์  การแสดงความร ู ้ส ึก  เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดย
เชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อ
จับใจความสำคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ ่าน 
เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณส์ำคัญ 
และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กัน

วิชาใหม ่
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ไม่มี 

โดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน 
เขียนที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

Listen and speak about daily routines in familiar 
topics regarding general living education and some descriptive 
information, take note with standard written English, give 
expressions for various purposes such as giving suggestions and 
reasons, making complaints, talking about personal experience, 
and making argumentation, give presentation and make 
conclusion about familiar topics and situations. read for 
comprehension to transfer information about main idea and 
supporting details and other related information. Write a report 
and express their ideas and opinion about familiar topics, 
learner’s own experiences, and important. Write letters in 
common-used styles related to interesting topics to develop 
all four communication skills: listening, speaking, reading, and 
writing, necessary for daily communication 

ไม่มี 

5100139   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ          3(2-2-5) 
  English for Professional Purposes 

สื ่อสารทางวิชาชีพในเรื ่องการศึกษา การสอนและ
เรื่องสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับ
เจ้าของภาษาได้  สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียด
ชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับ
ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื ่องราวเฉพาะ และ
อธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเกี ่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสีย
เปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting 
with native speaker in the English saturated atmosphere, 
practice with text representing spoken language in abstract and 
concrete, describe perspective on problem about advantage 
and disadvantage, practice using English for communication 
through English Camp 

 

วิชาใหม ่

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    2(1-2-3) 
             และพัฒนาการเรียนรู้     

English   for Communication  
and Learning Development          

ไม่มี 

ปรับออก 
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พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน  ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การ
เสนอความช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร 
เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Developing English skills for communication in 
listening, speaking reading and writing in daily life of various 
situations: greeting, leave-taking, self-introduction and other, 
making a request, offer for help, suggestion, describing people 
objects and places; inquiring and information giving; 
correspondence in telephone with opinion; development of 
tools usage for research in developing communication: 
dictionary use, article, newspaper and information technology 
use     
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                      2(1-2-3) 

Melayu for Communication  

การใช้ภาษามลายูเพื ่อการสื ่อสารในชีว ิตประจำวัน        
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข      
การขอบคุณ การแนะนำแบบ  ง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ    
การพูด 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรียนรู้                                  2(1-2-3) 
Melayu for Communication and  
Learning Development  

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฝึกการ
อ่านออกเสียงคำภาษามลายูให้ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การกล่าว
ทักทาย การกล่าวลา การให้คำแนะนำ  การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้ง
ในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 

ไม่มี 

ปรับออก 
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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 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                 2(1-2-3) 

English for Communication 1             
การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถ้อยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 
 
 
 
 
 

 

2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ              2(1-2-3) 
Thai for Careers  

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
การงานและการใช้ชีวิตประจำวัน 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 
 
 
 
 
 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

              การอ่านภาษาอังกฤษ                           2(1-2-3) 
Development of Speaking and  

ไม่มี 
ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

Reading Skills in English  

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนำเสนองาน
หน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ 
การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

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 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่าน               

และการเขียน                                      2(1-2-3) 
English for Reading and Writing  
Development  

พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อให้สามารถอ่านจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หน้าที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การ
เขยีนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานเป็นต้น 

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 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                               2(1-2-3) 
Basic Melayu   

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยค
พื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสำนวนภาษา
มลายูฝึกนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               2(1-2-3) 
Chinese for Communication    

การใช้ภาษาจีนเพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การ
แนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                            2(1-2-3) 
Basic Arabic  

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื ่อง
ทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้ 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              2(1-2-3) 
English for Communication 2  

การฝ ึกและพ ัฒนาการฟ ง พ ูด  อ าน และเข ียน       
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ
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 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์                          
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต        ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

5100140 สุนทรียะ                                      
3(2-2-5) 

 Aesthetics 
               ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลง
ไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จ ัดก ิจกรรม
นันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง 

 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

 
 
 

 

                                         ไม่มี 

จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื ่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai 
songs and Thai standard dance songs, play musical instruments, 
design and organize recreation activities, dance in Thai standard 
dance, design and organize performances, analyze principles of 
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles 
of art composition, and principles of bulletin boards, design 
settings and stages, learning materials and portfolios, create art 
works, present and criticize the art works  

ไม่มี 

5100141    การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ            3(2-2-5) 
Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬา
และนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ 

Search for information, analyze, summarize 
health promotion and care, the importance of sports and 
recreation, and public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, create sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main 
issue   

วิชาใหม ่

2100112 วิทยาการแห่งความสุข              2(1-2-3) 
Happiness Study  

มองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
ทั ้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การ
นำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ 
กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

Definition and scope of happiness on physical health 
and mental ; positive perspectives on oneself, other, and 

ไม่มี 

ปรับออก 
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(พุทธศักราช 2559) 
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หมายเหตุ 

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 สุนทรียวิจักขณ์                                   2(2-0-4) 

Aesthetics Approach 

ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะ      
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงามผ่านภาพ  เสียงและ
การเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์และการนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

  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 

ไม่มี 

ปรับออก 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต           2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning  

ความหมาย บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศเพื่อ
การเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต แหล่งสารสนเทศและการเข ้าถ ึงแหล่ง
สารสนเทศ ว ิธ ีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

2100118 ความจริงของชีวิต                                2(2-0-4) 
Truth of Life  

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับ
โลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา 
ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม 
ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู

                                          ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
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หมายเหตุ 

จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ 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  

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรม
ของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการ
ความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และการ
บริหารความขัดแย้ง 
 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 

                                          ไม่มี 

ปรับออก 

 

2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                           2(2-0-4) 
Aesthetics for Life  

 ความหมายของส ุนทร ียศาสตร ์ เช ิ งความค ิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจำแนกข้อแตกต่างใน
ศาสตร์ทางความงาม ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ 
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการ
รำลึก ความคุ ้นเคยและนำเข้าสู ่ความซาบซึ ้ง  เพื ่อให้ได้มาซ่ึง
ประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
 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 

                                          ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
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หมายเหตุ 

to  appreciation and obtaining experiences of aesthetic 
appreciation 
9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
5100142   การคิดเชิงเหตุผล     3(2-2-5) 

Logical Thinking 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้น

การดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้
เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 

Analyze, design and present how to calculate in 
order of steps of operations, numbers, proportions, 
percentages, problems solving, reasoning, giving conditions in 
term of language and symbolic and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems 
solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
information in today's global and making decisions based on 
data 
 

วิชาใหม ่

ไม่มี 

 
5100143  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ3(2-2-5)                            
21st Century Skills for Living and Occupations                

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs 
โดยบูรณากการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 

Research and analyze ideas and theories about 5Cs. 
Integrate and applied the skills to the profession and living in 
the 21st century. 

 
 
 

วิชาใหม ่

ไม่มี 

5100144    พลเมืองทีเ่ข้มแขง็                           3(2-2-5) 
Potency Citizenship  

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ประมุข หน้าที ่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept individual 
differences in equality, respecting for freedom and peaceful in 
Thai society and international community in accordance with 
the principles of tolerance, create and comply with social rules 
and basic laws related to democratic way of life with the King 
as Head of State, have strong citizenship and respect other 
people’s right, have a volunteer spirit and public mind 

 
2150101 สังคมภิวัตน์         2(2-0-4) 

Socialization 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 

สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา-ภิวัตน์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and 
environments in Thai society; ASEAN and world societies, 
globalization and natural phenomenon impacting on the 
changing of society in various dimensions including culture, 
tradition, economics and political affairsy in various dimensions 
including culture, tradition, economics and political affairs. 

ไม่มี 

ปรับออก 

2150102 การจดัการทางสังคม         2(2-0-4) 
Social Management  
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่

กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่
เก ี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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   

ไม่มี 

ปรับออก 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ              2(1-2-3) 
Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความสำคัญของทักษะชีว ิต  รวมถึง
องค์ประกอบที่สำคัญของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การ

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการให้ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ
และการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 

Meaning and importance of life skills including the 
important elements of life skill, thinking skill, decision making, 
creative thinking, positive thinking, thinking analysis and 
emotional intelligence. The development of human 
relationship skills, communication, self-management skills and 
tension management. These are also including self awareness 
of service mind and service minded building which will lead to 
the peaceful ways of living for human beings 
2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต                         2(1-2-3) 
 Skills for Life   

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่
เก ี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                         2(1-2-3) 
Life and Thai Culture  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่
กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่
เก ี ่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ        ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
5100141   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King Philosophy for Local  
Development  
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้  
ศ ึกษาแนวคิด และหล ักการของโครงการอ ันเน ื ่องมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื ่อการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

Apply the royal working guideline, sufficient 
economics philosophy, including the concept of sustainable 
development, study concepts of the royal-initiated projects, 
as well as analyze the intelligent learning approach for pilot 
project of community development based on the king 
philosophy and holistic integration with associate network 

วิชาใหม ่

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

และเทคโนโลยี 
4100101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   2(1-2-3) 

Mathematics in Daily Life  

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติ
เบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

ไม่มี 

ปรับออก 

4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          2(1-2-3) 
Science for the Quality of Life Development 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางว ิทยาศาสตร์ ความสำคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific 
attitude; importance and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life quality development 

 
 
 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน        2(1-2-3)          
Information Technology in Daily Life 

ความร ู ้ เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวก ับคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การ
ประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                  2(1-2-3) 
Science in Daily Life  

พลังงาน แหล ่งพล ังงาน พล ังงานไฟฟ ้า  การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการ
ทำงานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที ่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต               2(1-2-3) 
Sports for the Quality of  
Life Development  

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การนำ
ทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีว ิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ 
การเป็นผู้นำ 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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. หมวดวิชาเฉพาะดา้น                    ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                      ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิชาการศึกษา               ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 

                1) วิชาบังคับ                      132 หน่วยกิต 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                             3(2-2-5)     
Language and Culture       
ภ า ษ า แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย เ พ ื ่ อ ก า ร เ ป ็ น ค รู  

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ท ักษะการฟ ั ง  การพ ูด  การอ ่ าน  การเข ียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน      อย่างสันติ   

Language and Thai culture for teachers, foreign 
language for developing teachers’ professional, This course 
provides listening, speaking, reading and writing in Thai and 
foreign languages as well as convey the meanings accurately, 
the use of language and culture for living together in peace 

2  หมวดวชิาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า    103  หน่วยกิต 

    2.1  กลุ่มวชิาชีพครู                ไมน้่อยกว่า   43  หน่วยกิต 

          2.1.1  วชิาชีพครู                             31  หน่วยกติ 
 

1100101   ภาษาเพื่อการสื่อสาร                          3(2-2-5)           
Language for Communication 

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู ้เรียน ผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษา
ท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้น
เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน
ให้รอบรู ้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันต ิ

Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with context and 
learner’s differences, learners with special needs, by analyzing 
concepts, theory, speech communication for teachers, 
principle, and techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and communication, design 
learning management in listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to develop learners, seek for general information 
for broader, up-to-date self-development and keeping up with 
the changes, practice the language and culture for peaceful 
living 

 

 
 
 

 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ           2(1-2-3) 
Moral and Ethics  

หลักธรรมาภิบาล  ความซื ่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด 
เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะและ
เสียสละให้สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

Principles and concepts of good governance; 
sincerity, honesty, morality and ethics of the teaching profession 
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  

1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
               และจิตวญิญาณความเป็นครู               3(2-2-5) 

Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
ส ังเคราะห์   บ ูรณาการองค์ความรู ้ เกี่ ยวก ับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave according to professional ethics, 
commitment to develop learners with the spirit of being a 
teacher. Good Model, morality, ethics and being an active 
citizenship. Maintain self-respect and faith for the learners and 
community members. Analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about values, professional ethics, morality, ethics 
for teachers and spirituality as a teacher. Law for teachers, 
teacher professional development situation by using 
experience-based learning management, case studies, practical 
exercises by reflection to apply for self-development in being 
a good teacher, have modern knowledge and up to date 
changes 

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 

3 . ป ร ั บ ป รุ ง
จำนวน 

หน่วยกิต 

4.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏ ิบ ัต ิ  และ
ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
5.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร                              3(2–2-5) 
Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตร
ไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
สามารถจัดทำหลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้ 

Principles and concepts of curriculum development; 
implementation curriculum development, curriculum analysis 
and implementation, curriculum assessment practice, and the 
use of assessing results for curriculum development are 
expected to achieve 

1102101   การพัฒนาหลักสูตร                            3(2-2-5) 
Curriculum Development 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที ่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร 
โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะ
ในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

Design and develop school curriculum that 
consistent with the discipline, the educational institute and 
community context, curriculum application and evaluate by 
applying the principles, concept, theory, basic education 
philosophy, social psychology, culture and technology, basic 
education curriculum. Curriculum applying and evaluation. 
Problems and trends in curriculum development to promoting 
skills, using and evaluating curriculum, thinking reflection to 
apply for self-development in being a good teacher with 
modern knowledge and keep up with the changes. 

1105202 จิตวิทยาสำหรับครู                               3(2-2-5) 
Psychology for Teacher  

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา
การเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance 
and counseling; This course enables students to advise and 
help children toward better quality of life using psychology to 
understand and promote full potentiality of learning   

1105101  จติวิทยาสำหรับครู                              3(2-2-5) 
Psychology for Teacher 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
สำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
แนวทางการให้คำแนะนำกับผู ้ปกครองเก ี ่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ ่งมั ่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge 
for learning management that could develop learners based 
on their ability and age as well as develop those with special 
needs, focuses on the concepts of psychological development 
theories, educational psychology, counseling psychology, 
executive function for learning, learning and development 
promotion by age of learners, learning management for 
learners with special needs, and the guideline to give advice to 
parents for learner development, explore the case studies and 
the reflective practice to design learner assistance and 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

development based on individual ability of each learner, 
develop their future learners with the soul of teacher with well-
organized leaner development report system and feedback 
giving for parents and related people which leads to 
collaboration in learner development, use the reflective 
practice in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

1102202   วธิีวิทยาการจดัการเรยีนรู้ 1                  3(2-2-5) 
Learning  Management Methodology 1 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอก
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู ้ เร ียนที ่ม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ จ ัดก ิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศกึษา  
ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที ่ด ี  มีความรอบรู ้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง   

Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be intellectual and be 
an innovator related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, manage and 
create learning atmosphere for learners to enjoy learning, 
realize learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and learning, 
theories of psychology in learning, process of learning 
innovation creation, learning innovation to develop 21 century 
skills, inclusive education, micro teaching practice, teaching 
practice at school, use reflection to create and manage learning 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

to be able to construct learning, learning management skills 
and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 
 
 
 
 
 
 

                ไม่ม ี

1102203   วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู ้2                  3(2-2-5) 
Learning Management Methodology 2 

วางแผนและจัดการเรียนรู ้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู ้เร ียนให้เป็นผู ้ใฝ่เรียนรู ้และสร้าง
นวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การสื ่อและแหล่งเรียนรู ้ในชุมชนท้องถิ ่น สื ่อเทคโนโลยี ดิจ ิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้การพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการชี้แนะ  การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง
จัดการเร ียนรู ้ในสถานศึกษาที ่ม ีบร ิบทแตกต่างก ัน เพ ื ่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู ้ มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be intellectual and be 
an innovator, have learners be inspired in learning and create 
innovation accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners 
with special needs, manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ health by managing 
and integrating contents and language, integrated learning, 
learning management integrating resources and materials in 
community, digital technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, design and 
construct lesson plans with integrated of contents and 
language in accordance with individual major, practice micro 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

teaching, practice teaching at school with difference contexts 
to be able to construct learning, learning management skills, 
use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา                   2(1-2-3) 
Educational Quality Assurance  

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles, concepts, and practices of educational 
quality assurance; This course enable students to manage the 
quality of learning activities, to develop continual learning 
quality, and organizing activities related to quality assessment 
of learning activities  

 
 

1106201   การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพ 

การศึกษา                                       3(2-2-5) 
Education Administration and Quality 
Assurance in Education 

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการ
ทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

Integrating knowledge in educational 
administration,Information system for quality management of 
educational institutions to be understanding the context of 
school in all type and level, create innovation in the 
implementation of educational quality assurance. Practicing to 
perform educational quality assessment and learning 
management by applying principles, concepts, theories, 
guideline on quality management of education and related 
laws and think reflection to applying for self-development to 
be a good teacher with knowledge and keep up with changes 

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3 . ป ร ั บ ป รุ ง
จำนวน 

หน่วยกิต 

4.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏ ิบ ัต ิ  และ
ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
5.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา                        3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology 
for Education    

หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกต์ใช้และการ
ประเม ินส ื ่อนว ัตกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศเพื ่อการเร ียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และ

1103101   นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้                      3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกรที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 

3 . ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
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หมายเหตุ 

ประเมินสื ่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการเรียนรู ้และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management 
design in accordance with individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based on contexts, learner 
individual differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being relevant to 
innovation and information technology for educational 
communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital 
technologies in order to be able to select and apply innovation 
and information technology for educational communication 
and learning effectively, not pirate intellectual properties, and 
use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา              3(2–2-5) 
Educational Measurement  
and Evaluation  

หล ักการ แนวค ิด และแนวปฏ ิบ ัต ิ ในการว ัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและสามารถนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

Principles, concepts and practices in assessment and 
learners’ evaluation;  The learners are able to apply 
measurement  and evaluation concepts leading to improve the 
students in classroom 
 

1104201  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้             3(2-2-5) 
Learning  Measurement  and Evaluation  
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการ

ที ่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื ่องที่
ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน
ที ่ม ีความต้องการจำเป ็นพิ เศษ สะท้อนผลการประเม ินเพื่อ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การ
ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู ้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู ้ของ
ผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หมายเหตุ 

Measure and evaluate through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, 
individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development 
and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation result 
in learner development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, 
and up to date 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                   3(2-2-5) 
Research for Learning Improvement   

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

Principles, concepts, practices in research, research 
implementation and products for learning development; This 
course provides students with research results leading to 
conduct instruction and learning  

1104302   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียนที ่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู ้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจ ัย การสร้างและหาคุณภาพเครื ่องมือวิจ ัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูท ี ่ด ี มีความรอบรู ้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in accordance 
with individual major, context of learner individual differences, 
and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, 
design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply 
digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in 

1.ปรับชื่อวิชา
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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community in order to be able to implement research results 
in developing learning management and learners, and use 
reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรบัครู               3(2-2-5) 
Language for Teacher Communication 

วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

Analytical speech communication for teachers, 
principle and technical in Thai language and practical in 
listening, speaking, reading, writing and body language to 
convey the meaning in teaching and communication, Searching 
for information to improve their knowledge, modernity and 
keep up with the changes , practicing in language and culture 
for living together in peace and course design for listening, 
speaking, reading, writing and body language to learners 
development 
 

วิชาใหม ่

 
 
 
 

 
 

ไม่มี 

1102404  คุรุนิพนธ์                                         1(0-2-1) 
Individual Development Plan 
จัดทำครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  คุณลักษณะของความเป็น
ครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ  สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) 
by gathering, analyzing and synthesizing capacity of 
teacher duties together with teachers characteristics 

วิชาใหม ่
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through the lesson learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context 
of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

1101101 ความเป็นคร ู                                       (2–2-5) 
Professional Teacher  

สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับครูและ
ว ิชาชีพครู  การจ ัดการความรู ้เก ี ่ยวกับวิชาชีพครู   การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบ
รู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

Teacher professional nature, features and standards 
of teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws 
related to teachers and their professionals, management of 
teacher professional cognition, continually establishing the 
progress and development teaching professions; 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 
between teachers and learners to promote learner potential 
development with full spirit of teachership  

ไม่มี 

ปรับออก 

1101202 ปรัชญาการศึกษา                                 3(2-2-5)    
 Philosophy  of  Education   

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ย ั ่งย ืน เพื ่อให้ผู ้เร ียนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

1101302   การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน               3(3-0-6) 
Education for Sustainable  
Development  

การจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญของ UNESCO ได้แก่ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การส่งเสริมสุขภาพ 
การแก้ปัญหาความยากจน การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและค่านิยมที ่จำเป็นในการ
สร้างอนาคตที่ยั่งยืน 

The management of education in relation to 
strengthening concept of sustainable development with 
UNESCO  important aspects such as cultural diversity, climate 
changes, health promotion, poverty solution and sustainable 
consumption in order to develop skills, attitude and values as 
required for build-up sustainable future 

ไม่มี 

ปรับออก 

1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน    3(2-2-5) 
Learning Management and   
Classroom Administration   

หลักการ   แนวคิด   และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   
ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเร ียนรู ้ เพื ่อให้ผ ู ้เร ียนรู ้จ ักคิด  
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั ้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

Principles, concepts  and guidelines for creating the 
learning plan, learning management, environments for learning  
and models of learning management  in order 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 

 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

2) วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด                         2(1-2-3) 
Thinking Skill Development  

ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน 
ความรู ้เกี ่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด 
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบเอกนัย การคิด   แบบ
อเนกนัย การคิดว ิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย ่างมี
ว ิจารณญาณและคิดไตร ่ตรอง การค ิดร ิ เร ิ ่มสร ้างสรรค ์และ
จินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

Meaning  and the importance 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู                         2(1-2-3) 
Human Relationship for Teachers  

ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษย
สัมพันธ์สำหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน
โรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู เน้นการฝึก
ปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 

Meaning and the importance 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 

 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรปรับปรุง 
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หมายเหตุ 

1100104 การสอนเพศศึกษา                                2(1-2-3) 
Sexuality Education  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพศศึกษาในสถานศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ์ 
การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาท
ความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจต่อรอง การสื ่อความต้องการตามความคิดเห ็นและ
ความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติ  
ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                      2(1-2-3) 
Local Curriculum Development  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและ
ความสำคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร  
การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

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    

 
 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หมายเหตุ 

1102203  การนิเทศการสอน                                2(1-2-3) 
Instructional Supervision  

จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน 
รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน การ
ประเมินผลนิเทศการสอน การประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และ
แนวโน้มการนิเทศการสอน 

The aims, principles, and supervision processes, 
supervision model, tools for instruction supervision, evaluate 
supervision, coordination between all those who involved in the 
instructional supervision, the instructional supervision problems 
and trends  

ไม่มี 

ปรับออก 

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                 2(1-2-3) 
Utilization of Mass Media in Education 

ความหมาย ความสำคัญของสื ่อสารมวลชนที ่ม ีต่อ
การศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
สิ ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู ้

Meaning and the importance 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 learning 

ไม่มี 

ปรับออก 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น                 2(1-2-3) 
Adolescent Guidance Psychology  

วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง 
ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาท
ของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
วัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

The theories of adolescent development, 
developmental domain of adolescent, the factors affecting the 
developmental, problem of teenager, teacher's role on 
guidance, the development of talent and potential by using 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หมายเหตุ 

guidance method, guidance services to enhance on education, 
occupation, social and problem protection issues  

1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                         2(1-2-3) 
Exceptional Child Psychology 

ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ 
สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้าน
กายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ  ประเภทของ
เด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษ  องค์การและ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ 

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 assist exceptional child 

ไม่มี 

ปรับออก 

1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู                 2(1-2-3) 
Introduction to Recreation for Teachers 

ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสำคัญของ
นันทนาการ ความสำคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจำวัน ประเภท
ของนันทนาการสำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
สำหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สำหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

Meaning, scope, purposes and the importance of the 
recreation for teacher, the importance 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 

ขั้นความรู้เบื้องต้น                                2(1-2-3) 
Cub Scouts and Junior Girl Guides 
Basic Unit Leader Training Course  

วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสำรอง ประวัติและกิจกรรม
ขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตร
ลูกเสือสำรอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และวิชา
พิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการลูกเสือสำรอง 
แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือเนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หมายเหตุ 

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 
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ                 2(1-2-3) 

ขั้นความรู้เบื้องต้น                                       
Scouts and Girl Guides Basic Unit 
Leader Training Course  

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการ
ลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้
ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม 
ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ 
ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หน้าที ่และความ
รับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสำนึกสาธารณะ 
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-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 

ไม่มี 

ปรับออก 

1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 

รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น                       2(1-2-3) 
Senior Boy Scouts and Girl Guides  
Basic Unit Leader Training Course  

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ 
สาระสำคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ การประชุมภายใน
หมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ 
เกมลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่  
บทบาทการทำงานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตสำนึกสาธารณะ  
และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ การบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

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  
2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                       14 หน่วยกิต 

1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                      1(90) 
Teaching Practice 1  
บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    

ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปญัหา
ผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
สังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และ
นำเสนอผลการศึกษา 

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

  

2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา            14  หน่วยกิต 

1100102   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         2(90 ชั่วโมง) 
Internship 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ
วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต 

4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

แห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Summarize the characteristics of oneself and 
teachers that outstandingly love and faith in the teacher 
profession, identify ethics for self and professional, Knowing the 
role of teachers as instructor  and classroom teachers, 
understanding the community context, collaborating with 
parents to collect information for developing, caring, helping 
students to have desirable trait, Including systematically 
reporting the results of student quality development in the 
form of case studies by applying psychological knowledge, 
digital technology. School curriculum development to improve 
learners according to their potential ,Summarize the guidelines 
and the characteristics of professional development activities 
of teachers both in and out of educational institutions through 
the observation and analysis of teacher role, lesson learned 
from experiences in educational institutions, synthesize 
knowledge and apply the results of learning in the school to 
evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  
knowledge sharing by professional learning community 
approach (PLC) for self-development with knowledge and keep 
up with the changes 

1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                       1(90) 
Teaching Practice 2  
บูรณาการความรู้ ด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ และนำเสนอผลการศึกษา 

Integration of knowledge in term of lesson plans, 
teaching performance, test design and measurement tools, test 
scoring and results judging, practical examination and scoring 
rubrics, using behavioral classroom research in teaching practice 
in school at least two weeks afterwards presenting the result of 
the practical 

1100203   ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2        2(90 ชั่วโมง) 
Internship 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดย
การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศกึษา 
ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน 

หน่วยกิต 

4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ ่นและนำผลจากการเรียนรู ้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Behave as a good model with morality and ethics 
according to professional ethics, working as an assistant teacher 
with mentor by planning course design in term of content, 
activities, media, technology and evaluation according to 
learning strands, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, The implementation of 
educational quality assurance in each level of education, 
creating high quality learning and happy classroom 
atmosphere, collaborating with parents to develop and 
enhance students to have desirable trait, analyzing and 
presenting self-development guidelines to be a professional 
teacher who keep up with the changes both professional 
science and discipline science, Participate in projects related to 
culture conservation and local wisdom, apply the results of 
learning in the school to evaluate by Individual after action 
reviews (AAR) and  knowledge sharing by professional learning 
community approach (PLC) for self-development with 
knowledge and keep up with the changes. 

ไม่มี 

1100304  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 3         2(90 ชั่วโมง)              
 Internship 3 

 ปฏ ิบ ัต ิการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที ่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการพัฒนาและมุ ่งมั ่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ที ่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง             

Teaching practice in educational institutions, 
Behave as a good model with morality and ethics according to 
professional ethics, create classroom atmosphere that enhance 
happy learning, organize learning activities that encourage 
learners to develop higher-order thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations. 
Collaborate with parents to develop and commitment to solve 
students' problems with desirable trait through research 
methodology, self-reflection from participating activities that 
promote professional progress, projects related to culture 
conservation and local wisdom, apply the results of learning in 
the school to evaluate by Individual after action reviews (AAR) 
and  knowledge sharing by professional learning community 
approach (PLC) for self-development with knowledge and keep 
up with the changes 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                6(540) 
Practicum 1  

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำ
ชั ้น  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  หลักสูตร  บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการ
วิจัยในชั้นเรียน การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการ
เรียนการสอน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการสัมมนาทางการศึกษา 

Integrating knowledge into teaching practice in 
schools by 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 

1100405   ปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 4         6(290 ชั่วโมง) 
Internship 4 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
และนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศกึษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Working in teacher duties, behave as a good model 
with morality and ethics according to professional ethics, create 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

4.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

and organize learning activities that the learners are happy 
resulting in higher-order thinking processes and leading to 
innovator, creating modern educational innovations, Integrating 
community context with learning activities in and out of 
classroom. Creating cooperation network with parents and 
communities to develop and commitment to solve students' 
problems with desirable trait through research methodology, 
self-reflection from participating activities that promote 
professional progress, projects related to culture conservation 
and local wisdom, apply the results of learning in the school 
to evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  
knowledge sharing by professional learning community 
approach (PLC) for self-development with knowledge and keep 
up with the changes 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     6(540) 
Practicum 2  

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงานผล
การจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 

Integrating knowledge into teaching practice in 
schools, the preparation of lesson plans follows 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                          ไม่น้อยกว่า   82  หน่วยกิต 

2.2.1  วิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า    72  หน่วยกิต 

   1) วิชาบังคับ   55  หน่วยกิต 
 

4102105  หลักเคมี                                            3(3-0-6) 
Principles of Chemistry   

2.2 กลุ่มวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 

       2.2.1 วิชาเอก  60 หน่วยกิต 

 
 

4100101   เคมีสำหรับครู 1                                3(2-2-5) 
Chemistry for Teacher I 

 
 
 

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ สารประกอบ 
การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ พันธะเคมี สมดุลเคม ีความเข้มข้น
ของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ 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 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณ
สารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อ
การจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น   

          Study and practice in physical properties, 
stoichiometry, atom structure, chemical elements and periodic 
table: gas, solid and liquid, chemical bond, chemical 
equilibrium. Apply the knowledge to empirically explain 
scientific phenomenon. Manage laboratory science according 
to international standard. Apply the knowledge to science 
teaching for basic education according to local context 

ชื่อวิชา 
3.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏ ิบ ัต ิ  และ
ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
4.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร์                             1(1-2-3)                                                               
Seminars in Science                               

ความหมาย ขอบข่าย และรูปแบบของการสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนค้นคว้าวิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
โดยการค้นคว้าตามความสนใจ เพื่อนำมาอภิปรายตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการและเขียนรายงาน ทั้งวิธีการ
และปฏิบัติ 

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 

 
 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

 

4103107  หลักชีววิทยา                                      3(3-0-6) 
Principles of Biology 

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การ
จำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

Principles of basic biology, characteristics of 
organisms, the evolution of organisms, cell and tissue, 
reproduction and growth, classification of organisms 

4103101  ชีววิทยาสำหรับครู 1                            3(2-2-5) 
Biology for Teacher I 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและ
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมี
พื้นฐานในส่ิงมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอ
ลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยา

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏ ิบ ัต ิ  และ
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

  Study and practice about biology and science 
methodology, property and living thing organization, basic 
chemical in living thing, cell structure and function, tissue 
structure and function, metabolism, reproduction and genetic. 
Apply the knowledge to empirically explain natural 
phenomena. Manage laboratory science according to 
international standard. Apply the knowledge to science 
teaching for basic education according to local context 

ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
4.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

4101105 หลักฟิสิกส์                                         3(3-0-6) 
Principles of Physics   

การวัดความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย 
ปริมาณสเกลาร ์และเวกเตอร์ ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎ
การเคลื ่อนที ่ของนิวตัน งาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของ
พลังงานและโมเมนตัม คลื ่นกล ปรากฏการณ์ทางความร้อน 
หลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ 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 

4100103  ฟิสิกส์สำหรับครู 1                              3(2-2-5) 
Physic for Teacher I 

ศึกษาและปฏิบ ัต ิการให้รอบรู้  การว ัด เวกเตอร์ 
จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบ
อนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง 
กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อ
การจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
           Study and practice about measurement, vector, 
kinematics, force and dynamic, task and energy, particle 
momentum, rigid body, mechanical properties of matter, 
gravity, fluid mechanic, mechanical wave, sound. Apply the 
knowledge to empirically explain natural phenomena. Manage 
laboratory science according to international standard. Apply 
the knowledge to science teaching for basic education 
according to local context 

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏ ิบ ัต ิ  และ
ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
4.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100102   เคมีสำหรับครู 2                                3(2-2-5) 
Chemistry for Teacher II 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู ้ สารละลาย  อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส 
เคมีไฟฟ้า เคมีน ิวเคลียร ์ เคมีอ ินทรีย ์ นำความรู ้ไปอธ ิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล   ประยุกต์ใช้
ความรู ้ด ้านเคมีเพ ื ่อการจัดการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

Study and practice in solution, chemical 
thermodynamic, chemical kinetic, chemical equilibrium, ion 
equilibrium, acid and base, electric chemistry, nuclear 
chemistry, organic chemistry. Apply the knowledge to 
empirically explain natural phenomena. Manage laboratory 
science according to international standard. Apply the 
knowledge to science teaching for basic education according to 
local context 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          ไม่ม ี

4103101   ชีววิทยาสำหรับครู 2                           3(2-2-5) 
Biology for Teacher II 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของ
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการทำงานของพืชและสัตว์ 
พฤติกรรม นิเวศวิทยา นำความรู ้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิโดยใช้หลักฐานเช ิงประจักษ ์  ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยา
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

Study and practice about ideas and mechanism of 
evolution, taxonomy and bio-diversity, growth, plants and 
animal structure and function, behavior and ecology. Apply the 
knowledge to empirically explain natural phenomena. Manage 
laboratory science according to international standard. Apply 
the knowledge to science teaching for basic education 
according to local context 

วิชาใหม ่

 
 
 

                     
ไม่มี 

4100103   ฟิสิกส์สำหรับครู 2                             3(2-2-5) 
Physic for Teacher II 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอ
ไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น 

Study and practice about heat and 
thermodynamic, light and optic, electricity and magnet and 
modern physic. Apply the knowledge to empirically explain 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

natural phenomena. Manage laboratory science according to 
international standard. Apply the knowledge to science 
teaching for basic education according to local context 

 
 
 
 
 
 

 
 

ไม่มี 

4100205  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                      3(2-2-5) 
Earth Science 

ศึกษาและปฏิบัต ิการให้รอบรู ้ องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก
และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และ
การนำไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของ
อากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ  อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นำความรู ้สู ่การจัดการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
Study and practice in the earth elements and correlation, 
change of internal and surface of the earth, geohazard, mineral 
resources, geologic and application, earth energies balance, 
celestial phenomena, could formation, ocean current, climate 
change and effect on living things and environment, weather 
forecast. Scientifically explain the phenomenal and apply to 
science teaching 

วิชาใหม ่

                     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ไม่มี 

4100206  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                            3(2-2-5) 
Biological Science 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ใน
ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
และความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพ ื ่อให ้เก ิดการดำรงชีว ิตที ่ด ี และใช้เพ ื ่อการจ ัดการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
Study and practice about diversity of ecosystem, relation 
between living things in ecosystem, energy transfer, problems 
and effects to natural resources and environment, guideline for 

วิชาใหม ่
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หมายเหตุ 

natural resources conservation and the problems solving, 
procedure and important of genetic and genetic material, 
genetic transformation that effects living things, biodiversity and 
revolution, base element of living things, cell transportation 
apply the knowledge to daily life and to science classroom 

    
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100207  วิทยาศาสตร์กายภาพ   3(2-2-5) 
Physical Science 

ศ ึ กษาและปฏ ิบ ั ต ิ ให ้ รอบร ู ้  สมบ ั ต ิ ของสสาร 
องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของ
การเปลี ่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่
กระทำต ่อว ัตถ ุ  ล ักษณะการเคล ื ่อนท ี ่แบบต ่าง ๆ ของว ัตถุ  
ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า นำความรู ้ไปใช้ประโยชน์เพื ่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างธรรมชาติกับการดำรงชีวิตที่ ดี และเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
Study and practice in matter property, matter element, relation 
between matter property and structure and intermolecular 
force, principle and nature of phrase transition, formation of 
solution, chemical reaction, nature of forces, nature of wave, 
phenomenon of sound, light and electromagnetic wave. Apply 
the knowledge to create balance between nature and good 
living and to science teaching 

วิชาใหม ่

4104201 ดาราศาสตร์และอวกาศ                          3(2-2-5) 
Astronomy   and   Space               

ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ กฎของเคปเลอร์ ดาวเทียม 
เทคนิคและกระบวนการสังเกตท้องฟ้า ดาวฤกษ์ กลุ่มแก๊ส เนบิวลา   
ดาราจักร ควาซาร์ คลื่นวิทยุ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โดยให้
อธิบายและคำนวณด้วยกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  
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 

4100208   ดาราศาสตร์และอวกาศ                       3(2-2-5) 
Astronomy and Space 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดารา
ศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่ม
ดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์
และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  
กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นำ
ความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้
เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื ่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์  ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกต

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริง
ได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Study and practice about correlation between 
astronomy and human in each era, celestial, spacetime, 
constellations and observation, stars, galaxies, planets and 
object in the solar system, interactions in the solar system, 
origin and evolution of the universe and space technology. 
Apply the knowledge to empirically explain both the earth and 
space phenomena. Use scientific instruments to observe and 
explain nature and space phenomena. Systematically record 
information. Apply the knowledge to science teaching for basic 
education according to local context 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4106301   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                      3(2-2-5) 
Environmental Science 

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้เร่ืองบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษา
ชีวิตจริง  สังคม  สิ่งแวดล้อม   วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมในท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและ
เหมาะสมกับผู้เรียน  
               Do field trips to study about local context, wisdom 
and natural resources. Study real living, social, environment, 
local life, local environment conservation. Apply the 
knowledge to design school science curriculum. Science 
learning management with local wisdom according to local and 
learner context 
 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100315   ไฟฟ้าและพลังงาน                             3(2-2-5) 
Electricity and Energy 

               ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู ้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานความร้อนจากใต้พ ิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  
พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ำ  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงาน
ความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็น

วิชาใหม่ 
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พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก   การผลิตและประหยัด
พลังงาน  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ด ้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ ื ่อการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           Study and practice electricity, electric power, source of 
electricity, electricity generation, solar power, geothermal 
power, wind power, biomass, fuel cell, water energy, nuclear 
energy and ocean energy. Apply the knowledge to create idea 
about replacement and optional energy, energy generation and 
saving and energy and environment. Apply the knowledge to 
teaching and practice energy development 
 

 4100417   สัมมนาวิทยาศาสตร์และ                      2(1-2-3) 

               การสอนวิทยาศาสตร์   
Seminar in Science and Science Teaching 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์ที ่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก
วารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ 
และอภิปรายถึงประเด็นที่สำคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการ
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์  นำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธ ีการสัมมนาผ่านสื ่อมัลติมิเดียโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
Study about science and science teaching researches both in 
Thai and English from journals and science documents. Analyze 
and discuss the issues. Create seminar report. Publish the result 
through media both in Thai and English. Discuss in science 
communication 
 

วิชาใหม่ 

4109103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1            3(3-0-6) 
Mathematics for Science 1  

ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์นุพันธ์ เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย
เส้นตรงและภาคตัดกรวย แนวคิดเกี่ยวกับอินทิเกรชั่น 
Limits of functions, continuous functions, derivatives and 
determine the derivative of functions, application of derivatives, 

4109122   คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์   2(1-2-3) 
Mathematic for Science Teaching 

รอบรู้และปฏิบัติการคำนวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ 
ระบบจำนวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์
และภาคตัดกรวย ลำดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ป ร ั บ ป รุ ง
จ ำ น ว น คาบ
เร ียนทฤษฎี  
ปฏิบ ัต ิ  และ
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analytical geometry of line and conic sections, integration 
concept 

เพื ่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์  และบูรณาการสู ่การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Know and perform calculation task. Solve 
problems in number system, correlation function, matrix, 
analytic geometry and conic section, order and series, limit and 
function, vector and analytic vector, derivative of single 
variation function and basic statistic. Apply the knowledge to 
explain scientific phenomenon. Integrate the knowledge to 
science teaching 

 

ศ ึ ก ษ า ด ้ ว ย
ตนเอง 
4.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100209    สะเต็มศึกษา                                    2(1-2-3) 
STEM Education 

รู ้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของ
เทคโนโลยีเพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที ่ 21 ใช้ความรู ้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ 
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ระบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ   

Deeply know and understand in STEM education, 
technologies for living in rapidly change society, 21st century 
skills. Apply knowledge in science, mathematic and other 
sciences to creatively solve the problems or develop the job 
with engineering design. Suitably select the technology by 
considering the effects to living, community and environment. 
Systematically use information technology in learning, working 
and problem solving. Professionally design STEM learning 
activities, create lesson plans, manage learning and measure 
and evaluate the learning outcome 

วิชาใหม ่

 
 
 
 
 

4100310  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
              ระดับประถมศึกษา                              3(2-2-5) 

Science Learning Management 
for Elementary School   

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร์  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อวางแผน
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบเชิงรุก
และสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง
จัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชั ้นเรียนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 

Analyze elementary school core curriculum in 
aspect of science. Create leaning unit. Apply learning 
psychology, leaning management techniques and procedures, 
media, measurement and evaluation to plan and design 
learning activities which emphasize on learner, both active and 
passive, that correlate with nature of science learning. Create 
lesson plans and media. Practice in micro teaching and real 
classroom. Use classroom study to enhance efficiency in 
professional science learning management 

 4100311      การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน   2(1-2-3) 
Science Laboratory in School 

รู้หลักการเรียกชื่ออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้
อย่างถูกต้องปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรายของ
สารเคมี นำความรู ้ด ้านการจัดการสารเคมี การแยกประเภท
หมวดหมู่ การเก็บ และการกำจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่
และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการห้องปฏิบัติการ
ว ิทยาศาสตร ์ในโรงเร ียนตามหลักปฏ ิบ ัต ิสากล  จ ัดเตร ียม
ห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื ่อจัดกิจกรรม
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
Know about instruments and chemical, safety usage (MSDS) 
and label and harzadous level of the chemical. Apply the 
knowledge to categorize, store and dispose the chemical. 
Science instruments categorize and maintenance. Manage 
laboratory science according to international standard. Apply 
the knowledge to prepare the lab for science teaching for 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

elementary and secondary school according to the core 
curriculum 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  2(1-2-3) 
 Nature and Science Investigation  

 สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด 
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหาองค์ความรู ้ทาง
ว ิทยาศาสตร์  แสวงหาองค ์ความร ู ้ทางว ิทยาศาสตร ์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   
 Investigate and explain theories, principle and ideas 
about nature of science, scientific point of view, science 
investigation and science enterprise and scientific explanation. 
Know and understand scientific inquiry. Inquire the knowledge 
via investigation. Realize nature of science. Be skillful in science 
explanation. Apply knowledge to design activities and learning 
that emphasize on the investigation 

วิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100313   การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                3(2-2-5) 
ระดับมัธยมศึกษา                                
Science Learning Management for  
Secondary School 

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา เนื ้อหาวิทยาศาสตร์ จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อวางแผน
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบเชิงรุก
และสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลอง
จัดการเรียนรู ้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชั ้นเรียนเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 

Analyze secondary school core curriculum in 
aspect of science. Create leaning unit. Apply learning 
psychology, leaning management techniques and procedures, 
media, measurement and evaluation to plan and design 

วิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

learning activities which emphasize on learner, both active and 
passive, that correlate with nature of science learning. Create 
lesson plans and media. Practice in micro teaching and real 
classroom. Use classroom study to enhance efficiency in 
professional science learning management 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4100314   โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5) 
Scientific Projects and Activities    

รู้หลักการและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การจ ัดก ิจกรรมว ิทยาศาสตร ์ในโรงเร ียน หล ักการจ ัดค ่าย
ว ิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
ในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่น
หรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น นำหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อ
พ ัฒนาทักษะการจัดโครงงานว ิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์     

Realize principles and important of scientific 
projects. Manage the activities in school. Principles of managing 
science camp, science performance, science field trip, science 
exhibition, applying technology to science teaching, science 
club and local recreation and toys. Apply the knowledge to 
practice and evaluate to develop the activities management 
skills 

วิชาใหม ่

4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์                        3(2-2-5)                                                        
Research  in  Science  

ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอน
การวิจัย การออกแบบการวิจัย การออกแบบการวัดและมาตรวัด 
การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่างและการวาง
แผนการทดลอง การประมวลผลข้อมูล 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 

4100316   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวน                  3(2-2-5) 
               การเรียนรู้วิทยาศาสตร์                         

Research for Science Learning Development 

รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิค
การเรียนรู้กับงานวิจัย วิทยาศาสตร์การวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้  
ความรู้พื้นฐาน  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่างวิจัย
เชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย                  มี
ความสามารถในการทำว ิจ ัยและเผยแพร ่ผลงานว ิจ ัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล
เชิงเชิงสถิติเพื ่อการตัดสินใจ มีทักษะที่จำเป็นเพื ่อการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  

Know science content and learning nature, science 
research learning techniques, learning based research, basic 
knowledge in science research, writing systematic research 

1.ปร ับปรุ ง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ป ร ั บ ป รุ ง
ค ำ อ ธ ิ บ า ย
ร า ย ว ิ ช า ทั้ ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

proposal, statistic and research planning, data analyzing, 
research report writing and publish the research. Can perform 
and publish the research and statistically analyze and process 
the data. Possess needed skills to be science teacher in 21st 
century 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

4111421 วิทยาการคำนวณ                             2(1-2-3) 
 Computing Science 

 ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบ
และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เง่ือนไข และการ
วนซ้ำ เพื ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  ศึกษา
หลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อย
ปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์
ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และ
เงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียง
และค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ 
ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู ้ด้านวิทยาการคำนวณเพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Study and practice about logical reasoning in 
problem solving, psudo-code and work chart writing, basic 
designing and program writing with variations, conditions and 
loop statements to solve scientific or mathematic problems. 
Study principle of computing thinking, decomposition, pattern 
finding, abstract thinking, example and benefit of computing 
thinking in daily life. Apply the thinking to design problem 
solving process, problem solving with computer, input and 
output and condition indicating. Loop statement design. Data 
ordering and retrieving. Example design of problem solving with 
computer. Study information technology projects, problem 
indicating, study, plan, perform, summarize and publish the 
project that integrate with other subjects and correlate with 

วิชาใหม ่
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daily life. Apply the knowledge to science teaching 
management 

4100301 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์           3(3-0-6) 
English Language for Science Teacher 

ท ักษะการฟ ั ง  การพ ู ด  การอ ่ าน  และการ เข ี ยน
ภาษาอังกฤษ การอ่านและสรุปใจความสำคัญของงานวิจัย  และ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษจาก
สิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4100404 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์*       3(2-2-5)    
Production of Science Teaching Material        

หลักการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน  การผลิตอุปกรณ์
ทดแทน  การเลือกวัสดุจากวัสดุในท้องถิ่น  การผลิตอุปกรณ์โสต
ทัศน์ศึกษา การผลิตอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น และการสาธิตวิธีการใช้งาน 

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 รายวิชาอัตลักษณ์ของหลักสูตร                 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101106 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์                            1(0-3-2) 
Principles of Physics Laboratory  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม : 4101105 หลักฟิสิกส์                                           
Pre-requisite or  Co-requisite :  4101105 Principles of Physics   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัด เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แบบ
ต่างๆ ปฏิบัติการ งานและ พลังงาน ความร้อน และของไหล 

Experiments in measurement, vector, various types 
of motion, experiments in work and energy, heat and fluid 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101309  เทคโนโลยีพลังงาน                               3(2-2-5)       
Energy Technology                                                                             

มนุษย์กับการใช้พลังงาน สถานภาพในปัจจุบันและใน
อนาคตของแหล่งพลังงาน และการใช้พลังงาน แนวทางและนโยบาย
ในการประหยัดพลังงาน การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์
ในการทำความร้อน และผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ำ พลังงานจาก

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

ลม พลังงานจากแหล่งความร้อนใต้พิภพ   พลังงาน  ชีวมวล เซลล์
เช ื ้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์  การว ิเคราะห์พลังงานทางด้าน
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

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 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                         3(3-0-6) 

Electricity and Electronics   

ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ 
ศักย์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไดโอด 
ทรานซ ีส เตอร์  ไอ ซี  พร ้อมการอ ่านค ่ าพาราม ิ เตอร์  ว งจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้แก่ วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรรักษาระดับ
แรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรแต่งรูปสัญญาณ พื้นฐานของระบบ
ดิจิทัล เช่น เลขฐานสอง และรหัสต่างๆ เกตพื้นฐาน และวงจร
พีชคณิตของบูลิน และการใช้งาน 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101312 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์            1(0-3-2) 
Electricity and Electronics Laboratory  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :  4101311  ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
Pre-requisite or  Co- requisite :  4 1 0 1 3 1 1   Electricity and 
Electronics    

ปฏิบ ัต ิการเก ี ่ยวกับเครื ่องมือว ัด  ม ัลติม ิเตอร์  และ
ออสซิลโลสโคป สมบัติของตัวเก็บประจุ ไดโอด และทรานซีสเตอร์ 
วงจรเรียงกระแสแบบต่างๆ วงจรจ่ายไฟ วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ต่างๆ วงจรการใช้งานทรานซีสเตอร์อย่างง่าย 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

Loboratory experiment with measuriny, multimeter 
and oscilloscope, properties of capacitor diodes and transistor, 
rectifiers in power supply, electronic circuit, simple transistor 
using circuit 
4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี                               1(0-3-2) 

Principles of Chemistry Laboratory  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :   4102105  หลักเคมี  
Pre-requisite  or  Co-requisite :   4 1 0 2 1 0 5    Principles of 
Chemistry   

หลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี 
เกรดของสารและการใช้สารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
เคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื ้นฐาน การเตรียมสารละลาย และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาหลักเคมี 

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4102207 หลักเคมีอินทรีย์                                   3(3-0-6) 
Principles of Organic Chemistry  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4102105   หลักเคมี  
Pre-requisite :  4102105   Principles of Chemistry   

โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบแอลิเฟติก สมบัติทางกายภาพ 
การเตรียม ปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของ
สารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ ไดอีน แอลคิลเฮไลด์ และ
สารประกอบแอลิเฟติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเป็นวง การสังเคราะห์
เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน การแทนที่ของสารประกอบแอโรเม
ติกด้วยอิเล็กโทรไฟล์และนิวคลีโอไฟล์ 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 

 
 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

4102208  ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์                      1(0-3-2) 
Principles of Organic Chemistry Laboratory 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม : 4102207  หลักเคมี
อินทรีย์  
Pre-requisite or  Co- requisite : 4102207  Principles of Organic 
Chemistry   

เทคนิคปฏิบัติการทั ่วไปในการทำให้สารบริสุทธิ์  การ
กรอง การตกผลึก การกลั่นด้วยไอน้ำ การกลั่นลำดับส่วนลดความ
ดัน การสกัดและโครมาโทกราฟี การทดสอบการละลายและหมู่
ฟังก์ชัน และการเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์ 

General techniques for purification, filtration, 
crystallization, steam distillation, pressure distillation extraction 
and chromatography, dissolution testing and functional group 
and preparation of organic derivatives 

ไม่มี 

ปรับออก 

4102312 เคมีวิเคราะห์                                      3(3-0-6) 
Analytical Chemistry 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4102105  หลักเคมี  
Pre-requisite : 4102105   Principles of Chemistry   

บทนำเกี ่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณ การคำนวณปริมาณสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถติิ 
ทฤษฎีและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการ
วิเคราะห์โดยปริมาตรและการชั่งน้ำหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร
จะเน้นเกี่ยวกับการไทเทรตกรด  

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103108  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                         1(0-3-2) 
Principles of Biology Laboratory  

วิชาที ่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :  4103107  หลัก
ชีววิทยา  
Pre-requisite or Co-requisite :  4103107   Principles of Biology 
   

ปฏิบัติการเรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่ง
เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการ
จำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology  

โครงสร้างของระบบนิเวศ  พลังงานและการถ่ายทอด
พลังงาน  ปัจจัยจำกัด  วัฏจักรชีวธรณี-เคมี ประชากร สังคมของ
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุร ักษ์   การว ิเคราะห์ป ัญหาสิ ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103313 เทคนิคทางชีววิทยา                              2(1-2-3)                                                                         
Biological Technique   

เทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การ
เตรียมสไลด์เนื้อเยื่อสัตว์และพืช เพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์ 

Biological techniques, collection, preservation, 
preparation of microscopic slides of animal and plant tissues 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

4105201 ธรณีวิทยาทั่วไป                                   3(2-2-5) 
General  Geology 

สมบัติทั ่วไปและการก่อเกิดโลก ลักษณะภายในและ
กิจกรรมของเปลือกโลกในวาระต่าง ๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของทวีป 
ธารน้ำแข็ง ทะเล มหาสมุทร ภูเขา  ภูเขาไฟ หุบเขา แม่น้ำ ลำธาร 
แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน น้ำพุ น้ำพุร้อน การกัดเซาะ  การกร่อนทำลาย
ของลมฟ้าอากาศ การสลายตัว การสะสมตัว การตกตะกอน การ
ระเหย ภาวะแห ้งแล ้ง  การแปรสภาพของด ิน  ห ินแร่  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและเหตุการณ์ในวาระต่าง ๆ ของ
ธรณีวิทยาไทย และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก สภาพความ
อุดมสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจ การชลประทาน การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

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 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               2(2-1-3)                                                  

Fundamental of Environmental Science 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มิติ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลใน
ธรรมชาติ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

Meaning and scope of environmental science, 
environmental dimensions, ecological system, biodiversity, 
nature equilibrium, current environment situation, and 
exploitation of sustainable natural resources 

 
 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

4109104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2            3(3-0-6) 
Mathematics for Science 2 

ว ิชาท ี ่ต ้องสอบผ่านก่อน :  4109103  คณิตศาสตร ์สำหรับ
วิทยาศาสตร์ 1 

Pre-requisite :  4109103  Mathematics for Science  

พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจากัดเขต
และการประยุกต์ใช้ เทคนิคการอินทิเกรต อนุพันธ์และอินทิกรัลของ
ฟังก์ชั ่นในพิกัดเชิงขั ้ว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล 
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 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

2) วิชาเลือก                                  ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 

4101207 หลักกลศาสตร์                                    3(3-0-6) 
Fundamental of  Mechanics 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4101105  หลักฟิสิกส์  
Pre-requisite :  4101105  Principles of Physics   

กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื ่อนที ่เชิงเส้น การ
แกว่งกวัดแบบ ฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษ์
แบบมีศูนย์กลาง กรอบอ้างอิงแบบหมุน กรอบอ้างอิงแบบจุด
ศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องต้นกลศาสตร์
แบบลากรองและแบบแฮมิลตัน  

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 

 
 

ไม่มี 

ปรับออก 

4104201 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์                        1(0-3-2) 
 Principles of Mechanics Laboratory 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :   4101207   หลัก
กลศาสตร์ 

Pre-requisite or Co- requisite : 4101207  Principles of Mechanics 
  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเส้น การแกว่งกวัด
แบบ ฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษ์แบบมี
ศูนย์กลาง กรอบอ้างอิงแบบหมุน กรอบอ้างอิงแบบจุดศูนย์กลาง
มวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องต้นกลศาสตร์แบบลาก
รอง และแบบแฮมิลตัน 

Experiment of  linear motion, harmonic oscillations, 
energy and angular momentum, conservation forces, rotating 
frame of reference, center of mass reference frame, motion 

 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101310 หลักฟิสิกส์ของคลื่น                              3(2-2-5) 
Principles of Physics  of  Wave  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4101105 หลักฟิสิกส์  
Pre-requisite   :  4101105  Principles of Physics  

 กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื ่นเกี ่ยวกับชนิด และการ
เคลื ่อนที ่ของคลื ่นในตัวกลางที ่เป็นของแข็ ง ของเหลวและแก๊ส 

ไม่มี 

ปรับออก 



167 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงาน และโมเมนตัมของคลื่น 
การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ การแทรกสอดและ
การเลี ้ยวเบนของคลื ่น โพลาไรซ์ของคลื ่น อันตรกิริยาของคลื่น
แม ่ เหล ็กไฟฟ ้าก ับสสาร  ประโยชน ์และการประย ุกต ์ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า  

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 หลักแม่เหล็กไฟฟ้า                               3(2-2-5) 

Principles of Electromagnetic  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4101105 หลักฟิสิกส์  
Pre-requisite  :  4101105  Principles of Physics  

ทฤษฎีเบื ้องต้นไฟฟ้าสถิต โดยใช้ตัวดำเนินการเชิง
อนุพันธ์ สมการลาปลาซ ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ การ
เหนี ่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สารแม่เหล็ก พลังงานแม่เหล็ก สมการ
แมกซ์เวลล์  

Introduction to electrostatic theory using differential 
operators, Laplace’s equation, dielectrics, steady electric 
current, electromagnetic induction, magnetic materials, 
magnetic energy, Maxwell's equations 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101414 ฟิสิกส์ยุคใหม่                                      3(3-0-6) 
Modern  Physics  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4101105  หลักฟิสิกส์ 
Pre-requisite  :  4101105  Principles of Physics  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความล้มเหลวของฟิสิกส์แบบ
ฉบับ กำเนิดแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ทวิภาคของอนุภาคและ
คลื่น กลุ่มคลื่น หลักความไม่แน่นอน ทฤษฎีอะตอม สมการชเรอดิง
เงอร์เบื้องต้น  

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 

 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

4101415 ฟิสิกส์นิวเคลียร์                                   3(3-0-6)      
Nuclear Physics          
สมบัติทางนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีทางธรรมชาติ และ

กฎการสลายตัวทางรังสี   การสลายตัวทางนิวเคลียร์ที่ประดิษฐ์ขึ้น 
การสลายตัวชนิดอัลฟา การสลายตัวชนิดบีตา การสลายตัวชนิด
แกมมา อันตรกริยาของรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร์ การ
ป้องกันอันตรายจากรังสี  

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4101416 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์                            3(3-0-6) 
 Mathematical Physics 

ว ิชาท ี ่ต ้องสอบผ ่านก ่อน  :  4109103  คณิตศาสตร ์สำหรับ
วิทยาศาสตร์1 

Pre-requisite :  4109103  Mathematics for Science 1 

เวกเตอร์แคลคูลัสกับการประยุกต์ทางฟิสิกส์  ฟังก์ชัน
เวกเตอร์และอนุพ ันธ์  สนาม สเกลาร์และสนามเวกเตอร์  ตัว
ดำเนินการเชิงเวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลเชิง
เส้น เชิงผิวและเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส์ 
ทฤษฎีบทของสโตกส์และการประยุกต์ทางฟิสิกส์ การแปลงฟูริเยร์ 
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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4102209 หลักเคมีอนินทรีย์                                 3(3-0-6) 
Principles of Inorganic Chemistry 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4102105  หลักเคมี  
Pre-requisite :  4 1 0 2 1 0 5    Principles of Chemistry 

 โครงสร้างอะตอมและไฮโดรเจนอะตอมตามทฤษฎีโบร์  
การใช้กลศาสตร์ควอนตัมอธิบายฟังก์ชัน คลื่นและสมการคลื่นของ
โชรดิงเจอร์ การอธิบายอะตอมโดยแบบจำลองกลศาสตร์คลื่นและ
การกระจายอิเล็กตรอนในอะตอม   การเขียนเทอมซิมบอลเพื่อระบุ

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

อะตอมมิกสเตท  ชนิดของพันธะ และทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะ ไอ
ออนิกแลตติซของผลึก ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์    ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎี
ออร์บิทัลโมเลกุล โครงสร้างโมเลกุลตามทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอน
ในวงเวเลนซ์ 

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 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย์                    1(0-3-2) 

Principles of norganic Chemistry Laboratory  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :  4102209   
หลักเคมีอนินทรีย์  
Pre-requisite or Co- requisite : 4102209 Principles of Inorganic 
Chemistry   

การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน  เทคนิคในการศึกษา
สมบัติทางแม่เหล็ก  สเปกโทรส-โกปี การนำไฟฟ้า โพลารีเมตรีและ
ด้านจลนพลศาสตร์  

Synthesis of coordination complex, techniques of 
magnetic properties, spectroscopic, conductivity, polarimetry 
and kinetic 

ไม่มี 

ปรับออก 

4102311 เคมีสภาวะแวดล้อม                              3(2-2-5) 
Environmental Chemistry  

เคมีเกี่ยวกับน้ำ ดิน และอากาศ มลพิษทางน้ำ ดินและ
อากาศ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ดิน 
และอากาศ  การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน  

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต                                    3(2-2-5) 
Chemistry in Life 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 4102207 หลักเคมีอินทรีย์ 
Pre-requisite : 4102207  Fundamental of Organic Chemistry 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

เซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์  หน้าที ่ของน้ำใน
กระบวนการทางชีวเคมีในเซลล์  สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
เอนไซม ์และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต 

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 
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์                         1(0-3-2) 

Physical Chemistry Laboratory  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม  :  4102414  เคมีเชิง
ฟิสิกส์  
Pre-requisite  or Co-requisite :  4 1 0 2 4 1 4   Physical Chemistr

 การทดลองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และจลนพลศาสตร์ 
การวัดค่าทางกายภาพของสาร ความหนืด ดัชนีหักเห การนำไฟฟ้า  
และอื่น ๆ 

Experiments in thermodynamics and kinetics, 
measurements of some physical properties of matter, viscosity, 
refractive index, conductivity, etc 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103209 หลักจุลชีววิทยา                                  3(3-0-6) 
Principles of Microbiology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology  

หลักการทำงานและการเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การเรียกชื่อและการจัดจำแนกประเภทของ
แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญ การตาย 
และการทำลายจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์  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 

 

 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา                      1(0-3-2) 
Principles of Microbiology Laboratory 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนหรือวิชาบังคับร่วม :  4103209  หลักจุล
ชีววิทยา  
Pre-requisite or Co-requisite :  4 1 0 3 2 0 9   Principles of 
Microbiology    

ห้องปฏิบัติการจุลชีวว ิทยาขั ้นแนะนำ การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี ้ยงเชื้อและการกาจัดเชื้อ เทคนิค
บางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจำนวนจุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อ
รา การย้อมสี แบคทีเรีย การทำลายและการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์ การศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด ปฏิกิริยา
การตกตะกอน และการจับกลุ่ม  

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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103211 สัตววิทยาทั่วไป                                   2(1-2-3) 
General Zoology 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology  

เซลล ์เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม  วิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตว์          

Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, 
behavior, evolution and diversity of animal 

 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103314 อนุกรมวิธาน                                       3(2-2-5)         
             Taxonomy  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

 ศาสตร์ของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการ
แปรผันในประชากร การเกิดสปีชีส์และการตัดสินในระดับสปีชีส์  
ลำดับขั ้น อนุกรมวิธานและแนวทางการจำแนกประเภท สาย
วิวัฒนาการและ วิธีการสร้างสาย  

Science of taxonomy, taxonomic characters and 
intrapopulational variation, speciation and taxonomic descision 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

the species level, taxonomic category and procedure of 
classifying, phylogeny and method for constructing phylogeny 
4103415 พันธุศาสตร์                                        3(2-2-5)              

Genetics  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

 ความรู ้พ ื ้นฐานทางพันธ ุศาสตร์  หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความ
น่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การถ่ายแบบ
สารพันธุกรรม การกำหนดเพศมัลติเพิลอัลลีล การควบคุมของยีนเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยนี
และระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การ
ถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส 
 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 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103416 พฤกษศาสตร์ทั่วไป                               3(2-2-5)              
General Botany  

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology  
 เซลล์และเนื ้อเยื ่อของพืช สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการอนุกรมวิธานวิธานของพืช  การ
รวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างพืช  

Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, 
ecology, evolution, taxonomy of  plant the collection and 
storage of specimens 

ไม่มี 

ปรับออก 

4103417 วิวัฒนาการ                                        3(3-0-6) 
Evolution 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :  4103107  หลักชีววิทยา 

Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology  

ประวัติเกี ่ยวกับวิว ัฒนาการ กำเนิดของเอกภพ และ
สิ่งมีชีวิต ทฤษฏีวิวัฒนาการ หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ 

ไม่มี 

ปรับออก 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2559) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2562) 

หมายเหตุ 

สาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสปีชีส์ใหม่ รูปแบบของสาย
วิวัฒนาการ 

History of evolutionary biology, origin of universe and 
life, theory of evolution, evidences of evolution, sourses of 
evolution, speciation, phylogenetic pattern 
4105302   อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                          3(2-2-5) 

Introduction to Meteorology  

บรรยากาศโลก รังสีอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื ้น การ
ควบแน่นและเมฆ การเกิดเมฆและหยาด น้ำฟ้า ความกดอากาศและ
ลม ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา  

Earth’s atmosphere, solar radiation, air temperature, 
humidity, condensation and cloud, cloud formation and 
precipitation, air pressure and winds, meteorological 
phenomena 

ไม่มี 

ปรับออก 

      2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก                          6 หน่วยกิต 

4100403 ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์         3(2-2-5) 
              Teaching  Skills  for  Science  Teacher   

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับครู
วิทยาศาสตร์ ความสำคัญของทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์  ฝึก
ทักษะในการจัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี  โครงงานวิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นการประเมินทักษะและ
แนวทางพัฒนาทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์  

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 

ไม่มี 

ปรับออก 
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ภาคผนวก ข 
คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2562   

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

คำส่ัง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 022 /2561   
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  

อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
คำส่ังที่ประชุมอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี              
 อิงสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
คำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2562  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เร่ือง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 

มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  
และมาตรฐานบัณฑิต เร่ือง การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” 

จากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 

ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
การเข้าเล่มผิด สารบัญอยู่ก่อนคำนำ แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย

แล้ว 

2 
หน้าที่ 13 – 14 รหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่
ถูกต้อง 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

3 

ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน และการกระจายความ
รับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (mapping) หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป เล่มหลักสูตรฉบับที่ส่งกองบริการ
ตรวจถูกต้องแล้ว แต่เล่มที่เสนอสภาวิชาการมีการ
แก้ไข ซึ่งไม่ถูกต้อง 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

4 
ระบุเลขหน้าในหน้าการกระจายความรับผิดชอบจาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (mapping) 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

5 

เนื่องจากเล่มหลักสูตรฉบับที่ส่งกองบริการ แยกการ
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(mapping) หมวดวิชาเฉพาะเป็น 2 ตาราง คือ 
วิชาชีพครู วิชาเอก กองบริการจึงให้รวม mapping  
เป็น 1 mapping แต่เมื่อรวมแล้ว mapping วิชาชีพ
ครู วิชาเอก จำนวนข้อไม่ตรงกัน  

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

6 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง อย่างน้อย 1 เรื่องเป็นไป
ตามเกณฑ์หรือไม่ 

แก้ไขเรียบร้อยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 
ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” 

จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 

ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
หมวดที่ 1  ข้อ 8.5 จากคำว่าธุรกิจส่วนตัวด้าน
การศึกษา ให้เปลี่ยนเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้าน
การศึกษา 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

2 หมวดที่ 5 ข้อ 2.1.2 ให้เพ่ิมคำว่า มีกระบวนการดังนี้ เพ่ิมตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว 

3 
หมวดที่ 5 ข้อ 2.2.1 จากคำว่า ภาวการณ์มีงานทำ  
เปลี่ยนเป็นภาวะการมีงานทำ 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

4 
หมวดที่ 3  ข้อ 2.1 จากที่ระบุเดือน ให้เปลี่ยนเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

5 

หมวดที่ 3 รายวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นภาษาอังกฤษ จากคำว่า Wisdom ให้
เปลี่ยนเป็น Phylosophy 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

6 

หมวดที่ 3 รายวิชาการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้    ที่เป็นภาษาอังกฤษ จากคำว่า 
Measurement and Learning Evaluation ให้
เปลี่ยนเป็น Learning Measurement and 
Evaluation 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 

7 
หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 แก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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สรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562” 

จากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้ 

 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

ลำดับที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 
หมวดที่ 2  ข้อ 2.7 จากระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน
ให้เปลี่ยนเป็นระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 

แก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อย
แล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



234 
 

   
 
 
 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2. ช่ือ – สกุล     นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล                   
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 2530 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. ศึกษาศาสตร์ 2524 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
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      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
  
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

ฐิติรัตน์  นิลวิจิตร  และฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล. (2559). ไส้กรองน้ำเซรามิกจากขี้เถ้าไม้
ยางพารา. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 

ฐิติรัตน์  นิลวิจิตร  และฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล. (2558). ยางมะตอยจากยางพารา. ยะลา:           
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 35 ปี  
 ชื่อวิชา  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ธรณีวิทยาทั่วไป      3 (3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น     3 (2-2-5) นก. 
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 ชื่อวิชา  การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  สัมมนาวิทยาศาสตร์     1 (0-2-2) นก. 
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 (1-2-3) นก. 
 ชื่อวิชา  การวิจัยทางการศึกษา     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  วิธวีิจัยทางการศึกษา     3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    5 (540)   นก. 

ชื่อวิชา  ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    5 (540)   นก. 
ชื่อวิชา  ดาราศาสตร์และอวกาศ     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม    3 (2-2-5) นก. 

 
 
 
 
                                                         (ลงชื่อ) ............................... ............... เจา้ของประวัติ 
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2.  ช่ือ – สกุล      ดร.ปัทมา  พิศภักดิ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. ธรณีฟิสิกส์ 2560 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ 2552 
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏภูเก็ต ค.บ. ฟิสิกส์ 2546 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
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      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
     
 
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

Todorovic, N., Stojkovic, I., Nikolov, J., and Pispak, P. 2015. Difference 
techniques for 222Rn Determination in Drinking Waters. Proceeding of the 
Conference on “Association for Radiation Protection Serbian and Montenegro”. On 
September 30 - October 2, 2015, Belgrade, Serbia. pp. 260-266. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 

7.1  ประสบการณ์ด้านการสอน 
  7.1.1  ระดับอนุปริญญา  2  ปี 
 ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     2 (2-0-2)    นก. 
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 ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม    2 (2-0-2)    นก. 
 ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม     2 (2-0-2)    นก. 
 ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     2 (2-0-2)    นก. 
 ชื่อวิชา   กิจกรรมลูกเสือสามัญ 1     2 (0-2-0)    นก. 
 ชื่อวิชา   กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2     2 (0-2-0)    นก. 
 ชื่อวิชา   สถิต ิ       3 (3-0-3)    นก. 
 ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    2 (2-0-2)    นก. 
 ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ    2 (2-0-2)    นก. 
 ชื่อวิชา   โครงงานวิทยาศาสตร์     2 (0-2-1)    นก. 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี  4  ปี 
 ชื่อวิชา  หลักฟิสิกส์      3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์      1 (0-3-2)    นก. 
 ชื่อวิชา  ดาราศาสตร์และอวกาศ     3 (2-2-5)    นก. 
 ชื่อวิชา  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1      3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1    1 (0-3-0)    นก. 
 ชื่อวิชา  กลศาสตร์ 1      3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการกลศาสตร์     1 (0-3-2)    นก. 
  
 
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์คุณภาพชีวิต     2 (2-0-4)    นก. 
 ชื่อวิชา  ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1 (0-3-0)    นก. 
 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                                  (อาจารย์ ดร.ปัทมา  พิศภักดิ์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2.  ช่ือ – สกุล      นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์     
4. สังกัด      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วท.ม. ชีวเคมี  2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วท.บ. เคม ี 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
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      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
     
 
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

ปิยศิริ สุนทรนนท์. (2559). ผลของความร้อนต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมของฟัก
ข้าวช่วงอายุ แตกต่างกัน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 
ครั้งที่ 8               วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 (หน้า 101) นครศรีธรรมราช:  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ปิยศิริ สุนทรนนท์. (2558). ปริมาณรวมของสารฟีนอลิคในพืชผักพื้นบ้าน. ใน การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้ง
ที่ 3  วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 (หน้า 218 – 228). นครศรีธรรมราช:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.                  

กัณฐิกา ฉายศรี, นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ และ ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย. (2562). การศึกษา
คุณสมบัติสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด ้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั ้งที ่ 4 วันที ่ 7 – 8 
กุมภาพันธ์  2562 (หน้า 45 - 82). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
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   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 

7.1  ระดับอนุปริญญา  10  ปี  
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1-2-3)  นก.   
 ชื่อวิชา  หลักเคมี      3(3-0-6)  นก.  

ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมี     1(0-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  ชีวเคมี      1(0-2-2)  นก.  
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการชีวเคมี     1(0-3-0)  นก. 
ชื่อวิชา  หลักเคมีทั่วไป     3(3-0-6)  นก. 

          ชื่อวิชา  ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป                                  1(0-3-0)  นก. 
           ชื่อวิชา  ชีวเคมี 1                                             3(3-0-6)  นก.  
           ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1                                        1(0-3-0)  นก.  
           ชื่อวิชา เคมีในสิ่งมีชีวิต                                               3(2-2-5)  นก. 
           ชื่อวิชา หลักชีวเคมี                                                    3(3-0-6)  นก. 
           ชื่อวิชา  ปฏิบัติการหลักชีวเคมี                                      1(0-3-0)  นก. 
           ชื่อวิชา  เทคโนโลยีพลังงาน                                         3(2-2-5)  นก. 

  
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) .................................................... เจ้าของประวัติ 
                                                              (อาจารย์ปิยศิริ  สุรทรนนท์  สินไชย) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2. ช่ือ – สกุล     นางสาวโซฟีลาน  มะดาแฮ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัทักษิณ กศ.ม.   การสอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ (การสอนเคมี) 
2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วท.บ. เคม ี 2555 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
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      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
   6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

สุกรี  เง๊าะยีเละ, อาริฟร์  มาเล๊ะ และโซฟีลาน  มะดาแฮ. (2562). อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม            
ของเถ้ากะลามะพร้าว . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้  ครั้งที่ 4 วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์  2562 (หน้า 45 - 82).                       
สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 
 
   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
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7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี 3 ปี  
 ชื่อวิชา  ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์    3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์   3 (2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชา  ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    5 (540)   นก. 

ชื่อวิชา  ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    5 (540)   นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถม    3 (2-2-5) นก. 

 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ........................ ................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                  (อาจารย์โซฟีลาน  มะดาแฮ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2. ช่ือ – สกุล     นางสาวสตารีย๊ะ มะลี 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
5. ประวัติการศึกษา   

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.ม. เคมีศึกษา 2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี-คณิตศาสตร์) 2551 
 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
   (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) 
 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
  6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง 
  6.1.2  ตำรา หนังสือ 
  6.1.3  บทความทางวิชาการ 
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      6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
      6.1.3.2  ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
      6.1.3.3  ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
      ประเมินและตรวจสอบ 
 
   
 6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  6.2.1  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่ม)ี 

  6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
    (ไม่มี) 
  6.2.3  บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ 
            ประเมินและตรวจสอบ 

สตารีย๊ะ มะลี. (2559). คุณสมบัติของกากชาต่อการดูดซับสี Methylene blue และ Fuchsin.           
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 
2559 (หน้า 98) นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

   6.3  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
  6.3.1  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2  ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3  สารานุกรม 
  6.3.4  งานแปล 
 
   6.4  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี) 
 
7.  ประสบการณ์สอน 
    7.1  ระดับปริญญาตรี  5  ปี 
 ชื่อวิชา  เคมีทั่วไป1      3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1     1 (0-3-0)    นก. 
 ชื่อวิชา  ดาราศาสตร์และอวกาศ     3 (2-2-5)    นก. 
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 ชื่อวิชา  เคมีเชิงฟิสิกส์1                  3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์1     1 (0-3-0)    นก. 
 ชื่อวิชา  เคมีเชิงฟิสิกส์2                  3 (3-0-6)    นก. 
 ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์2     1 (0-3-0)    นก.  
 ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์คุณภาพชีวิต     3 (3-0-6)    นก. 
  ชื่อวิชา  เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก        3 (3-0-6)    นก. 
  ชื่อวิชา  เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1                     3 (3-0-6)    นก. 
          ชื่อวิชา  เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2                     3 (3-0-6)    นก. 
          ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยา                                       3 (2-2-5)    นก. 
  ชื่อวิชา  การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                     3 (2-2-5)    นก. 
          ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยา1                                       3 (2-2-5)    นก. 
  ชื่อวิชา  ธรณีวิทยา1                                                     3 (2-2-5)    นก. 
          ชื่อวิชา  ธรณีวิทยาทั่วไป                                                     3 (2-2-5)    นก. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) ........................................................ เจ้าของประวัติ 
                                                                    (อาจารย์สตารีย๊ะ  มะลี) 
 
 
 

 


