
    
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา         :    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    :    คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร     
   

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัส   :  25511571104084 
    ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in General Science 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
ชื่อยอ :  ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (General Science)    
 ชื่อยอ :  B.Ed. (General Science) 

 
3. วิชาเอก    
 ไมมี 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 ไมนอยกวา  168  หนวยกิต     
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ป 
    5.2 ภาษาท่ีใช    
    จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
    5.3 การรับเขาศึกษา  
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได 
    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
    ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2559  เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย  

 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 
6.4 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร/ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตร 

 ตอมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559    
6.5 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร 

 ตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
6.6 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559  เม่ือวันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
6.7 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อนุมัติหลักสูตร 

 ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2561 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู /อาจารยในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ ในหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
 8.2 นักวิจัยดานการศึกษาวิทยาศาสตร 
 8.3 นักวิชาการศึกษาทางดานการศึกษาวิทยาศาสตร 
 8.4 ประกอบธุรกิจดานการศึกษาวิทยาศาสตร 
 8.5 ประกอบอาชีพดานการสื่อสารการศึกษาวิทยาศาสตร 
 8.6 ท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตร 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ช่ือ นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

(เอก,โท,ตรี) 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย 
ปพ.ศ.
ท่ีจบ 

1. นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล* 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2530 
2524 

 
2. นายสมภพ  เภาทอง 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2527 
2520 

3. นางสาวปยศิริ   สุนทรนนท* 
    อาจารย 
 

วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2545 

4. นางฐิติรัตน  นิลวิจิตร 
    อาจารย 
 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) 
วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 
2549 

5. นางสาวสตารียะ  มะลี 
    อาจารย 
     

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
2551 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การปรับปรุงหลักสูตรไดปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12 ท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โดยใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิมและทรัพยสินทางปญญาใหกับผลผลิตชุมชน กอปรกับ
ภายใน ป พ.ศ. 2558 จะเกิดการขับเคลื่อนและรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)     
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับ
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ได เกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน จึงจําเปนตองเตรียมความ
พรอมเพ่ือท่ีจะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงและสรางโอกาสจากวิกฤติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
อนึ่ง เพ่ือใหเกิดสมดุลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามวิถีทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคต       
ความพอเพียงในการดําเนินชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนทางออกสําคัญท่ีทําใหคนไทย
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สามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต สงผลใหเศรษฐกิจมีคุณภาพ สังคมมีเสถียรภาพ     
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน ดังนั้น การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ท้ังความรูดานวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร มีคุณธรรมของครู และมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม ยอมสามารถปลูกฝงคานิยมทางวิทยาศาสตรใหแกเด็กและเยาวชน มุงเนนการสราง
องคความรู ควบคูกับการดําเนินชีวิตตามวิถีไทย และการใสใจสิ่งแวดลอม ใหเปนผูมีคุณธรรม รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก นํามาสูการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีมี
คุณภาพและเสถียรภาพ รวมถึงการสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน   
      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร ไดคํานึงถึง
โลกยุคศตวรรษท่ี 21 เปนโลกแหงยุคสังคมแหงความรูและขอมูลสารสนเทศ โลกไรพรมแดน ผูท่ีจะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมดังกลาวไดอยางสมดุลตองเปนผูท่ีมีเครื่องมือในการจัดกระทํากับขอมูลในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเรียนรูโลกท้ังในปจจุบันและอนาคต ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ
เปนอยางยิ่งในการหลอหลอมใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ไดแก 
ทักษะการสื่อสาร ความคิดสรางสรรค ความใฝรู ใฝเรียน การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางเปนระบบ 
ทักษะการใชขอมูลสารสนเทศและสื่อ ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานรวมกัน การระบุ กําหนด 
การแกปญหา การกํากับตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน เพ่ือเตรียมผูเรียนใหกาวเขาสูสังคม
แหงความรูและขอมูล พรอมท้ังสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมท่ีมีความซับซอนไดอยางสงางาม นอกจากดาน
ทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 แลว ยังตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
และวัฒนธรรม เชน ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community, ASCC) ซ่ึงมี
จุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
เสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน เปนตน ความต่ืนตัวดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม การ
ขาดแคลนพลังงานและปญหาโลกรอน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรมเปน
อยางมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารท่ีไรพรมแดน ทําให
สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมจากตางประเทศ โดยเนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จน
ละเลยวัฒนธรรม คานิยมท่ีดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน จึงจําเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะครูทางวิทยาศาสตรท่ีมีความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังจิตวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน และความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงการสรางองคความรูในบริบทสังคมไทย และ
นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล พัฒนาองคความรูหรือพัฒนาสิ่งใหม ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับตัวรับ
กับสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณการขับเคลื่อนและการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รวมถึงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 สงผลใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความรูคูคุณธรรม รักและผูกพันตอทองถ่ิน สํานึกใน
ความเปนไทย ใสใจสภาพแวดลอม มีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง เปนครูดีและครูเกงท่ี
สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีพ้ืนฐานความรูท่ีสามารถนําไปพัฒนาตนเอง
สําหรับการจัดการเรียนรูในระดับสูงได       

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงความเปนเลิศทางดานการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรูคูคุณธรรม มีมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมไทย มีความสามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีทักษะในการจัดการเรียนรู และมีจิตวิทยาศาสตร เพ่ือธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตท่ีดีและเกง 
มีความรูท่ีสามารถนําไปพัฒนาเด็กและเยาวชนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก 
และสามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชนทองถ่ินตอไป 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ไดแก 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
             2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 2.1 กลุมวิชาชีพครู บริหารการจัดการเรียนการสอน  โดยคณะครุศาสตร   
  2.2 กลุมวิชาเอก บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
การเกษตร  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัด  

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
 ไมมี   
 13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือหมวดวิชานั้น ๆ 
เก่ียวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ ตลอดจนการประเมินผลใหสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
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หมวดที ่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  มีความเปนเลิศดานการสอนวิทยาศาสตร  
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ท่ัวไปท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร  มีทักษะดานการคิด
และแกปญหาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการใชความรูทางวิทยาศาสตร มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถสราง
องคความรู เรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินชีวิตดวยความดีและปญญา   
กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
    1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร ท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา             
มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

1.2.1 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  สามารถติดตามพัฒนาการของศาสตรท้ังหลาย  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  รวมท้ังจิตวิทยาศาสตรไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 มีความเปนผูนําทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ  มีทักษะ
การวิจัยทางวิทยาศาสตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมาพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
สภาพจริง ตลอดจนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
 1.2.3 มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร    พัฒนากิจกรรมการเรียนรู  การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู และทักษะการถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม 
          1.2.4 มีความรู   และสามารถบูรณาการความรูระหวางวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปกับวิชาอ่ืน   และนําความรูไป
พัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนทองถ่ิน และสิ่งแวดลอม  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ดัชนีช้ีวัด 
1) การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร 

1) มีการพัฒนาหลักสูตร        
ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีมาตรฐาน
ตามท่ีคุรุสภา  และสกอ. 
กําหนดเปนอยางนอย  
2) มีการติดตามประเมิน
หลักสูตร อยางตอเนื่อง 

1) มีการประเมินหลักสูตรระหวาง
ใชหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ภายในสาขาวิชาประชุมรวมกัน 
เปนระยะอยางตอเนื่อง 
2) มีการประเมินหลักสูตร โดย 
นักศึกษาปจจุบัน บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร และผูใช
บัณฑิต  
3) ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

2) การพัฒนามาตรฐานการฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

1) การฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ระหวางเรียน  
2) การปฏิบัติการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรท่ัวไปใน
สถานศึกษา 

1) มีเครือขายระหวาง 
คณะครุศาสตรกับสถานศึกษา
สําหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางเรียน และการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา การทํางานของ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 
2) มีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมี 
มาตรฐานตามท่ีคุรุสภากําหนด 
สําหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหวางเรียน และการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาในหลักสูตร  
3) มีเอกสารรายงานผลการผาน 
เกณฑการฝกประสบการณวิชาชีพ  
4) มีเอกสารรายงานผลการผาน 
เกณฑการปฏิบัติการสอนใน 
สาขาวิชาเฉพาะ 

3) การพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพใหนักศึกษา 

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะทาง
วิชาชีพท่ีจําเปน 

1) มีการจัดโครงการเสริม
คุณลักษณะทางวิชาชีพในระหวาง
ศึกษาในหลักสูตร 
และเอกสารรายงานผลการ 
ดําเนินโครงการ  
2) มีการประเมินและติดตามผล
การพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพ 

 



8 
 

 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ ดัชนีช้ีวัด 
4) การพัฒนาจิตวิญญาณ 
ความเปนครูใหนักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณ 
ความเปนครู 

1) มีโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครูและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ  
2) มีการประเมินและติดตามผล 
โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ 
ความเปนครู 

5) การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงคดานทักษะการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูใหนักศึกษา 

กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคดานทักษะ
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู   

1) มีโครงการและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคดาน
ทักษะการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูใน
ระหวางศึกษาในหลักสูตร 
2) มีการประเมินและติดตามผล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู
ของนักศึกษาในระหวางศึกษาใน
หลักสูตร 

6) การพัฒนาคณาจารย 1) การพัฒนาคณาจารยผูสอน
ในดานการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเสริมสราง
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
2) การพัฒนาวิชาการแก
อาจารยในหลักสูตร  
3) การบริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 
4) การเพ่ิมพูนประสบการณ
วิชาชีพ 

1) มีโครงการและเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน 
สําคัญ และเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2) ผลการประเมินและติดตามการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและเสริมสรางคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3) มีจํานวนอาจารยท่ีเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
4) มีปริมาณงานบริการวิชาการ  
ของอาจารยในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน  
5) มีการศึกษาดูงานอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา   
 ระบบทวิภาค   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    
  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏยะลา 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   
 ไมมี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
 ภาคการศึกษาท่ี 1   เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา         
  ภาคการศึกษาท่ี 2   เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กําหนด 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
     2.3.1  นักศึกษามีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและดานคณิตศาสตรในระดับตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน   
 2.3.2  นักศึกษามีปญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรู และ
ควบคุมตนเอง 
 2.3.3  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เปนนักศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
จึงมีปญหาในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทย เนื่องจากนักศึกษาใชภาษามลายูเปนภาษาท่ีหนึ่ง และภาษาไทยเปน
ภาษาท่ีสองในชีวิตประจําวัน 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
      2.4.1  มีการจัดการเรียนปรับพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับนักศึกษาปท่ี 1  
 2.4.2  จัดปฐมนิเทศท้ังในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  และสาขาวิชา  จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบการ
ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาจากสาขาวิชาประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมี
ปญหา 
 2.4.3  มีการจัดสัมมนาแนะแนว เนนเรื่องการเรียนรูดวยตนเอง ความสัมพันธระหวางบุคคล 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

ระดับ/ช้ันป 
จํานวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปท่ี 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปท่ี 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปท่ี 3 - - 36 36 36 
ชั้นปท่ี 4 - - - 36 36 
ชั้นปท่ี 5 - - - - 36 

รวม 36 72 108 144 180 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 36 

หมายเหตุ    * หมายถึง  จํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา โดยไดรับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการประเมิน  มาตรฐาน
หลักสูตร ครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หนวยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 9,000  บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 3,240,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700  บาทตอป 

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 673,200 1,346,400 2,019,600 2,692,800 3,366,000 
 

 
2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวยบาท)   

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

1.  เงินคงคลัง รอยละ 20 134,640 269,280 403,920 538,560 673,200 

2.  รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย รอยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

3.  คาใชจายในการ
ดําเนินงาน รอยละ 40 

269,280 538,560 807,840 1,077,120 1,346,400 

รวม 673,200 1,346,400 2,019,120 2,692,800 3,366,000 

จํานวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,960 14,960 14,960 14,960 14,960 
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2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  

ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏยะลา 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา    168  หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิต รวมท้ังหลักสูตร ดังนี้ 
  

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 1) วิชาบังคับ  10 หนวยกิต 
 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 

        2.1.1 วิชาการศึกษา ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
                1) วิชาบังคับ  34 หนวยกิต 
                2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
        2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา    82 หนวยกิต 

         2.2.1 วชิาเอก ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

                 1) วชิาบังคับ  55 หนวยกิต 
                 2) วชิาเลือก ไมนอยกวา 17 หนวยกิต 
         2.2.2 วชิาการสอนวิชาเอก  6 หนวยกิต 

         2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.2.3 รายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ 10  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

2100102 
 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
Speaking and Writing Skills Development  

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
Melayu for Communication and Learning Development  

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
English for Communication 1             

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
Thai for Careers  

2(1-2-3) 

   
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 
(โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 

 
 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu   

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

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2      
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

   
 1.2 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100112 วิทยาการแหงความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 
Aesthtics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต                        
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน                              
Self-Development  

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life 

2(1-2-3)                

   
 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Conscious Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 
Skills for Life 

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

2(1-2-3) 

   
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

4100103 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       
  Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

   
 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา  50  หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาการศึกษา  ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

 1) วิชาบังคับ 34  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and culture 

3(2-2-5)    

1101101 ความเปนครู  
Professional Teacher 

3(2-2-5) 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy  of  Education 

3(2-2-5) 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

1101302 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6)                             
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1102202 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 
Learning  Management and  Classroom Administration  

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
Educational Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
Research for Learning Improvement  

3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 

2(1-2-3) 

   
 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Skill Development 
2(1-2-3) 

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
Local Curriculum Development 

2(1-2-3) 

1102203    การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 

1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 
Adolescent Guidance Psychology 

2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

2(1-2-3) 
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1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบื้องตน 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

   
 2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 14  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 

Teaching Practice 1 
1(90) 

1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 
Teaching Practice 2 

1(90) 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Practicum 1 

6(540) 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Practicum 2 

6(540) 

   
 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา  82  หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก ไมนอยกวา  72  หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ  55  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร                                                                       

Seminars in Science                               
1(1-2-3) 

4100402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 
English Language for Science  Teacher 

3(3-0-6) 

4100404 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร*                                                  
Production of Science Teaching Material         

3(2-2-5) 

4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                                       
Research  in  Science 

3(2-2-5) 

 
 
หมายเหตุ   * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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4101105 หลักฟสิกส 
Principles of Physics 

3(3-0-6) 

4101106 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 
Principles of Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

4101309 เทคโนโลยีพลังงาน  
Energy Technology                                                                            

3(2-2-5)      

4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Electricity and Electronics  

3(3-0-6) 
 

4101312 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Electricity and Electronics Laboratory  

1(0-3-2) 

4102105 หลักเคมี  
Principles of Chemistry 

3(3-0-6) 

4102106  ปฏิบัติการหลักเคมี 
Principles of Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

4102207 หลักเคมีอินทรีย 
Principles of Organic Chemistry  

3(3-0-6) 
 

4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย 
Principles of Organic Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

4102312 เคมีวิเคราะห 
Analytical Chemistry 

3(3-0-6) 
 

4103107  หลักชีววิทยา 
Principles of Biology 

3(3-0-6) 
 

4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 
Principles of Biology Laboratory 

1(0-3-2) 

4103312 นิเวศวิทยาท่ัวไป 
General Ecology 

3(2-2-5) 
 

4103313 เทคนิคทางชีววิทยา                                                                       
Biological Technique  

2(1-2-3) 

4104201 ดาราศาสตรและอวกาศ    
Astronomy   and   Space              

3(2-2-5) 

4105201 ธรณีวิทยาท่ัวไป 
General  Geology 

3(2-2-5) 

4106201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                                        
Fundamental of Environmental Science 

2(2-1-3) 

4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
Mathematics  for  Science  1 

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

3(3-0-6) 

   
 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา  17  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4101207 หลักกลศาสตร 

Principles of Mechanics 
3(3-0-6) 

4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร 
Principles of Mechanics Laboratory 

1(0-3-2) 

4101310 หลักฟสิกสของคลื่น 
Principles of Physics of Wave  

3(2-2-5) 
 

4101313 หลักแมเหล็กไฟฟา 
Principles of Electromagnetic  

3(2-2-5) 
 

4101414 ฟสิกสยุคใหม  
Modern  Physics  

3(3-0-6) 

4101415 ฟสิกสนิวเคลียร 
Nuclear Physics 

3(3-0-6)             

4101416 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 
Mathematical Physics 

3(3-0-6) 

4102209 หลักเคมีอนินทรีย 
Principles of Inorganic Chemistry 

3(3-0-6) 
 

4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย 
Principles of norganic Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

4102311 เคมีสภาวะแวดลอม 
Environmental Chemistry 

3(2-2-5) 

4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต 
Chemistry in Life 

3(2-2-5) 

4102414 เคมีเชิงฟสิกส 
Physical Chemistry 

3(3-0-6) 
 

4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 
Physical Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

4103209 หลักจุลชีววิทยา 
Principles of Microbiology 

3(3-0-6) 

4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 
Principles of Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 
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4103211 สัตววิทยาท่ัวไป 
General Zoology                                                           

2(1-2-3) 

4103314 อนุกรมวิธาน                                                                                
Taxonomy  

3(2-2-5) 

4103415 พันธุศาสตร 
Genetics 

3(2-2-5) 

4103416 พฤกษศาสตรท่ัวไป   
General Botany  

3(2-2-5) 

4103417 วิวัฒนาการ 
Evolution 

3(3-0-6) 

4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
Introduction to Meteorology 

3(2-2-5) 

   
 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100403 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร                                                            

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

4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร  
Innovation and Technology for Science Teacher 

3(2-2-5) 

   
 2.2.3 เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 4  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุมวิชาเอก โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ 

 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา    
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาชีพครูบังคับ 
  

3(2-2-5) 1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 
วิชาเอกบังคับ 4101105 หลักฟสิกส 3(3-0-6) 

4101106 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 1(0-3-2) 
4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(3-0-6) 

รวม 16 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครูบังคับ 
 
1101202 

 
ปรัชญาการศึกษา  

 
3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 4102105 หลักเคมี 3(3-0-6) 
4102106 ปฏิบัติหลักการเคมี 1(0-3-2) 
4103107 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-2) 
4109104 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(3-0-6) 

รวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป   6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  

วิชาชีพครูบังคับ 
 
1101101 

 
ความเปนครู 

 
3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
วิชาเอกบังคับ 4102207 หลักเคมีอินทรีย 3(3-0-6) 

4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 
4105201 ธรณีวิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 
4106201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2(1-2-3) 

รวม 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครูบังคับ 
 
1101203 

 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
2(1-2-3) 

วิชาชีพครเูลือก  2 หนวยกิต 
วิชาเอกบังคับ 4104201 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก  2 หนวยกิต 
เลือกจากวิชาเอกหรือ
วิชาการสอน 

 
4 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 
รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดศึกษาท่ัวไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาชีพครูบังคับ 
  
1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
4101312 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 
4103312 นิเวศวิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 
รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครูบังคับ 

  
1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 

3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร 1(1-2-3) 
4101309 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 
4102312 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
4103313 เทคนิคทางชีววิทยา 2(1-2-3) 

วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครูบังคับ 

  
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู    3(2-2-5) 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
วิชาเอกบังคับ 4100402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก  3 หนวยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอก 4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครู

วิทยาศาสตร 
3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครูบังคับ 

  
1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90) 
วิชาเอกบังคับ 4100404 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร                                                 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก  6 หนวยกิต 
วิชาการสอนวิชาเอก 4100403 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

รวม 16 หนวยกิต 
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ปท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 
 
ปท่ี 5  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวม 6 หนวยกิต 
 



25 
 

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
   

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ  10  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร              

Thai for Communication 
2(1-2-3) 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษาใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมี
เหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of language 
in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of language in formal 
and information communication, conducting informative presentation, giving 
opinion, suggestion and rational criticism, study of problem conditions and its 
solutions of language used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai 
society 

   
2100102 
 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน     
Speaking and Writing Skills Development  

2(1-2-3) 

หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให พูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง ฝกการเขียน 
การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน
ของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ 

Rules and development of reading and writing in order to speak and write 
effectively, practice of speaking both  individual and groups and criticizing for 
improvement,  practice of plot writing,  essay and article writing with the emphasis 
on standard language used in a certain writing and practice in criticizing 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันใน
สถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การรองขอ  
การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี  
การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนา
ทักษะการใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills; listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such as greeting, leave-taking, self- 
introduction  and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on the 
telephone and expressing opinion, development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper and 
information technology for communicative development 

   
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                     

Melayu for Communication 
2(1-2-3) 

การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด 

Use of  Melayu for communication in daily life, conversation in daily life  
such as greeting, saying thanks and simple introduction  emphasizing on listening 
and speaking skills 

   
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู 

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

พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายู
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การให
คําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน  

Development of Melayu in listening, speaking, reading and writing skills in 
daily life , practice of reading aloud in Melayu correctly; practice of Melayu 
conversations in different situations, self-introduction, greeting, leave-taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally and internationally as well as  practice 
of simple sentence writing 
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2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
English for Communication 1             

2(1-2-3) 

การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ถอยคําและสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ 
รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลท่ีถูกตอง
เหมาะสม 

Practice of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication, focusing on basic vocabulary and expressions relating to working 
performance and career fields, studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social etiquette 

   
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  

Thai for Careers  
2(1-2-3) 

การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการเขียนเพ่ือใหเกิด
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผาน
กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ เพ่ือนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงานและการใชชีวิตประจําวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, reading 
and writing in order to communicate effectively in accordance with the rules; 
both for daily life and career as well as presenting, providing knowledge, 
analyzing opinion, and suggesting through process of academic research 
effectively and be able to use in various situations which is beneficial to the 
career and daily life 
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 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 

Principles of Reading and Writing Thai Words 
2(2-0-4) 

หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการอานและการเขียนคํา
ไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิดจาก
กฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยให
ถูกตอง 

Principles of reading and writing Thai words, study of factors which affect to 
misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and comparing the words 
that are usually incorrectly in read and written, discussing, summarizing, solution 
finding and promoting the correct reading and writing Thai word 

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 

Development of Speaking and Reading Skills in English 
2(1-2-3) 

การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอาน
จับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

Effective development of speaking and reading skills in English , practice of 
speaking both individual and groups,  efficient class presentation and reading 
practice; reading for comprehension, reading newspapers, advertisements, and 
websites 

   
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน 

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

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ี
เพ่ือนําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การ
เขียนรายงาน ฯลฯ 

Effective development of reading comprehension in different fields and 
development of writing skill emphasizing on correct forms and functions for 
educational and career purposes such as writing a letter, filling in an application 
form, writing a report, etc 
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2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu  

2(1-2-3) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยคพ้ืนฐาน
เขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู ฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study on basic 
sentence patterns; sentence combinations and Melayu expressions, practice of 
giving information and expressing opinions in accordance with social context 
application 
 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  
Chinese for Communication   

2(1-2-3) 

การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ให
สามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

Use of Chinese for communication in daily life, daily conversations such as 
greeting, introduction, etc. with an emphasis on listening and speaking skills and 
be able to apply in communicating with native speakers 

 
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน        

Basic Arabic 
2(1-2-3) 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได 

Arabic alphabets, word formation processes, basic sentences patterns, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand generality 
in daily life, and to be able to apply in communicating with native speakers 
   

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2      
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ี
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing English 
through real situations in related careers, practice of thinking skills, problem 
solving analyzing and decision making skills for daily life and future career 
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 1.2 กลุมมนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2100112 วิทยาการแหงความสุข 

Happiness Study 
2(1-2-3) 

ความหมายและขอบขายของความสุขท้ังกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาใน
ตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความ
ฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

Definition and scope of happiness on physical health and mental , positive 
perspectives on oneself, other, and creature’s value, environmental and 
multicultural adjustment, emotional quotient for livelihood and cohabitation, 
practice of doctrine , morality, ethics, social regulations and agreement for 
peaceful cohabitation in society 

   
2100113
  

สุนทรียวิจักขณ        
Aesthetics Approach      

2(2-0-4) 

ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรู
ความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ
ศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 

Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic perspective, 
perception of beauty through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns in terms of ideas, techniques, 
and methods in creating and applying to real life situations 

 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต แหลง
สารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพ่ือ
การศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 

Meanings, roles, and importance of information for life-long learning, 
information sources and accessing,  information searching and collecting method 
for self-access learning, presenting  finding results by using standard forms and 
steps 
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2100118 ความจริงของชีวิต                        
Truth of Life 

2(2-0-4) 

ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา   
ปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตท่ีมีสันติสุขและ
สังคมท่ีมีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน   
แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตท่ีถูกตองดีงามเพ่ือความเปน 
มนุษยท่ีสมบูรณ 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                              

Self Development  
2(2-0-4) 

หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิด
และพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม การปองกันและการ
จัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics development, 
prevention and stress managing, human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

   
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 

Aesthetics for Life 
2(1-2-3)                

ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การ
จําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานข้ันตอน
การเรียนรู เชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซ้ึง เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ประสบการณของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in 
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and movement 
perception towards visual arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity which lead to  appreciation 
and obtaining experiences of aesthetic appreciation 
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 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
2150101 สังคมภิวัตน 

Socialization 
2(2-0-4) 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ ท้ัง
ทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environments in Thai society, 
ASEAN society, world society, globalization, natural phenomenon that impact on 
the changing of the society in various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 

   
2150102 การจัดการทางสังคม  

Social Management 
2(2-0-4) 

วิ เคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เ พ่ือนําไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources management 
and environments concerning community, concepts of sufficiency economy 
philosophy; utilizing appropriate technology for living in local community 

   
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

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

ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิต
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และ
ความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะ
การจัดการตนเอง และการบริหารจัดการความเครียด รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ  

Meanings and importance of life skill including important elements of life 
skill; globalization, thinking skills, decision making, creative thinking, positive 
thinking, analytical thinking and emotional intelligence; development of 
interpersonal relationships and communication, self-management skills and stress 
management; emphasis on public mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
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2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 
Skills for Life 

2(1-2-3) 

ความสําคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับการ
วิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอ
สังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การ
จัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

Significance and elements of living skills in new societies concerning 
analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, social responsibilities, 
human relations and communication; decision making and problem solving in 
daily life; emotional and stress management; activities for stress relief 

   
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                  

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

เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process; public consciousness creation in order to 
build interpersonal relationship and community; self-development for the 
advance in life and career, religious principles application to life and career 

   
 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 

หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบี้ย การเชา
ซ้ือ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics and 
interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to apply in 
daily life 
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4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development  

2(1-2-3) 

วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

   
4100103 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, information technology; computer application in 
daily life, data warehouse application; laws with ethics in using information 
system and its security system 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน     

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

พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณ
ไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการ
ทํางานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ท่ีใชในชีวิตประจําวัน การใชประโยชน
จากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
โดยใชความรอน ความเย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

Energy and its sources; electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment; principles of electrical devices, energy 
for living; human organ systems, heredity; chemical using in daily life; using 
microorganism in food industries; agricultural and industrial production 
management with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและ
การละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its individual potential; conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and society; 
injury prevention from sports and basic first aid; utilizing sports skill and 
developing life quality with sports and traditional games; personality 
development promoting leadership 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู ไมนอยกวา   50 หนวยกิต 
 2.1.1 วิชาการศึกษา ไมนอยกวา   36 หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ                34 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and Culture 

3(2-2-5)    

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือให
ผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง รวมท้ังใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ   

Thai language and culture for a teacher; foreign language for developing 
teachers  professional; This course provides skills in listening, speaking, reading in 
Thai and foreign language writing as well as  correct meaning communication;  
use of language and culture for living together in peace 
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1101101 ความเปนครู  
Professional Teacher 

3(2-2-5) 

สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู  การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและ  
กลยุทธการสอน คิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูล
ขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

Teacher professional nature; Features and Standard of teacher professional; 
Cultivation of teachership spirit;  Laws concerning to teachers and their 
professional, Management of teacher professional cognition; Continually 
establishing the progress and development of teacher professional; Students are 
expected to be competent in their teaching courses, strategies, analysis, synthesis 
and creativity as well as in exploring and selecting information that are in touch 
with changes, Interaction of teachers and learners to promote development in 
potentiality of learners with full spirit of teachership 

   
1101202 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy  of  Education 
3(2-2-5) 

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธี
การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหผู เรียนประยุกตใชในการพัฒนา
สถานศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Philosophy and theory of education; religion, economy, society, culture and 
process of education management for establishing  sustainable development; 
Development of education in situation and analysis for sustainable development 
is expected to be learnt and implemented   
 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

2(1-2-3) 

หลักธรรมาภิบาล  ความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะและ
เสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

Principles and concepts of good governance; sincerity, honesty, morality 
and ethics in teaching professional; Teaching professional ethics as required by 
the teachers’ Profession Council; This course provides learners with good teacher 
conduct model with full public awareness ,social sacrifice and conduct 
themselves in competence with teacher professional ethics 
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1101302 
 

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
Education for Sustainable Development 

3(3-0-6)                             

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเด็นท่ีสําคัญของ 
UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การสงเสริม
สุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน เพ่ือใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนา
ทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีจําเปนในการสรางอนาคตท่ียั่งยืน 

Education  management in relation to strengthening concept of sustainable 
development with UNESCO  important aspects such as cultural diversity, climate 
change, health promotion, poverty solution and sustainable consumption; This 
course provides students with knowledge to develop skills, attitude and values 
required for build-up sustainable future 

   
1102202 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให
ผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทําหลักสูตร ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได 

Principles and concepts of curriculum development;  implementation 
curriculum development, curriculum analysis and implementation;  In addition to 
curriculum assessment practice  and use of assessing result  for curriculum 
development are expected to achieve 

   
1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 

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

หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู  การจัดการเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห 
คิดสรางสรรค  และแกปญหาได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การ
พัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลจริง  สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

Principles, concepts  and guidelines for creating the learning plan;  learning 
management, Environments for learning and models of learning management  to 
enable students with analyzing, creative thinking and problem setting ; integrating 
learning to inclusive learning, classroom management, creation of school learning 
center, This course supplies students with ability to create learning plan and use 
implementation in reality and thus creating atmosphere of classroom 
management to learning achievement of students 
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1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Educational Information Technology 

3(2-2-5) 

หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือใหผูเรียนประยุกตใชและ
ประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

The principles, concept designs, application and assessment of innovating 
information technology for learning, information technology for communication; 
This course supplies students with capability to implement , evaluate innovating 
information technology for learning and use it for communication 

   
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

Educational Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผู เรียน 
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผลและสามารถนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนา  ผูเรียนได 

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

   
1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

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

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียน 

Principles, concepts and practices in research; research implementation and 
products for learning development; This course provides students with research 
results leading to conduct instruction and learning 
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1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ 

Foundation of psychology; human development, learning psychology and 
educational psychology, psychology of guidance and counseling; This course 
enable students to advise and help children toward better quality of lives by 
using psychology to understand and promote full potentiality of learning     

   
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   

Educational Quality Assurance 
2(1-2-3) 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

Principles, concepts; practices of educational quality assurance,  
educational quality assurance system; This course enable students to manage 
the quality in conducting learning activities and developing learning quality in 
continuing and organizing activities relate to quality assessment of managing 
learning activities   
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 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 2  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Skill Development 
2(1-2-3) 

ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน  ความรูเก่ียวกับพัฒนาการทาง
สติปญญาและการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด 
กระบวนการคิดแบบตางๆเชน  การคิดแบบเอกนัย  การคิด    แบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การ
คิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคิดริเริ่มสรางสรรคและ
จินตนาการ การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด 
การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

Meaning and significance of basic thinking skills; content of intellectual 
development and human thinking; concepts, theories and principles about 
developing thinking skills; thinking processes such as convergent thinking, 
divergent thinking, critical thinking, synthetic thinking, creative thinking,  
imagination and scientific thinking; design and planning of learning to develop 
thinking skills; tools and assessment thinking skills 

   
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 

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

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเก่ียวกับครู  หลักการ  องคประกอบ 
กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษย
สัมพันธเพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

Meaning and significance of human relations for teacher; the principles, 
processes and techniques for human relation; the teacher's role in strengthening 
human relations in schools and communities; Assessment for human relationship 
focus on practical skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 
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1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

2(1-2-3) 

ศึกษา  วิเคราะห  และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการ
ตามวัยพัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความ
คาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ  และเพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ี
สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตาม
ความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู อ่ืน  โดยเนน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียนเพ่ือปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทาง
เพศท่ีปลอดภัยและรับผิดชอบ 

Activities setting to learn sexual development; reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of gender roles and responsibilities, sexual 
orientation; The influences of social and cultural on the role and sexual 
expression, decision-making and negotiation skill, expression the opinions and 
their own feelings by respect for the rights of others; Learning process focusing on 
students participation to cultivate on positive attitudes, values and positive 
sexual behavior in term of responsibility   

   
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

Local Curriculum Development 
2(1-2-3) 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร     การประเมินผล
หลักสูตรความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดหมาย  โครงสรางของหลักสูตร  
การจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  หลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

Foundation of the curriculum; curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of curriculum; curriculum principles, 
curriculum goals, curriculum structures, experiences and activities setting on 
curriculum; principles, processes and practices on local area curriculum 
development 
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1102203    การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

2(1-2-3) 

จุดมุงหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศการสอน 
เครื่องมือท่ีใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน  การประสานงานระหวางผูท่ี
เก่ียวของกับการนิเทศการสอนปญหาเก่ียวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน  และแนวโนมการ
นิเทศการสอน 

The aim, principle and supervision process; supervision model, tools for 
instruction supervision, evaluate supervision, coordination between all those who 
involved in the instructional supervision; The instructional supervision problem 
issue and trends of instruction supervision 

 
1103101 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศึกษา 

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

ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนท่ีมีตอการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากลและสื่อ
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู การ
วิเคราะหขาวเพ่ือการเรียนรู 

Meaning and significance of mass media on education; principles, utilize 
broadcasting, publications, newspapers, films, international data networks and 
information media for education; analyze, select and utilize information to 
enhance on learning 

   
1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 

Adolescent Guidance Psychology 
2(1-2-3) 

 
วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง  ๆ  ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผลตอ

การพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความตองการวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  สังคม 
และสวนตัว 

The theories of adolescent development; developmental domain of 
adolescent, the factors that affecting on the developmental, problem of 
teenager, teacher's role on guidance; the development of talent and potential by 
using guidance method, guidance services to enhance on education, occupation, 
social and problem protection issues 
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1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

2(1-2-3) 

ความหมาย  ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของ
เด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพและสังคมท่ีมีผลตอกลุมเด็กพิเศษ   ประเภท
ของเด็กพิเศษ  การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ   องคการและหนวยงานท่ีใหความ
ชวยเหลือเด็กพิเศษ 

Meaning, scope and behavior of exceptional child; The causes of the 
abnormal behavior on children ;the factors of physical, biological and social that 
affecting on exceptional child; the types of exceptional child, exceptional child 
enhancing, organizations and agencies that are assist exceptional child 

   
1109101 นันทนาการเบ้ืองตนสําหรับครู 

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

ความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ ความสําคัญของ
นันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 

Meaning and significance of the recreation for teacher; the significance of 
recreation for daily-life, types of recreation for children, recreational activities for 
children,  Responsibility on recreational practice for own-self; family, school and 
community 

 
1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบ้ืองตน 

Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training 
Course 

2(1-2-3) 

วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือโลก โครงสราง
การลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูพ้ืนฐาน หลักสูตร
ลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงท่ี 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยูคายฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน 

The purposes of the cub scouts and junior girl scouts,  history and activities 
of the world organization of the scouts, Thai structural scouts, basic training 
director of scouts curriculum, cub scouts subjects; the first star, the second star, 
the third star and the special subject, the strategies for cub scouts activities, the 
cub scouts ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 
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1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบ้ืองตน 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 

2(1-2-3) 

การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการ
ลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม ระบบหมู 
ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารใน
กองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาท่ีและความรับผิดชอบของผู
กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี                

Orientation and training scouts, background of the boy scouts and the 
world scout organization activities, the strategies discipline training, tidiness and 
agility portrait of boy scout gaming train, the system of squad scouting and the 
structure of Thai scouting history, practice on camp fire, the scouts 
administration, teaching skills and planning for scouting, duties and 
responsibilities of the scout leader, the scouts ceremony, promoting scouting 
affair,  Hiking and camping for the scouts, the public awareness, project of training 
director for scouts           
 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบ้ืองตน  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 
Course 

2(1-2-3) 

การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ     สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ
จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  วินัยและความเปน
ระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและกอง  การสวน
สนาม  ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  หลักสูตรพิเศษลูกเสือ
สามัญรุนใหญ บทบาทการทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เง่ือน  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การ
อนุรักษ   การปฐมพยาบาล  การมีจิตสํานึกสาธารณะ   และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 
การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

Orientation and training scouts, principle of  scouting foundation, The 
purposes and strategies of the senior scouts, Scout promise and law,  discipline,  
tidiness,  signal, the  patrol system, the conference of scoutmaster, the parade, 
suggestions of camp fire,  the senior scout game, the senior scout curriculum, the 
role of working with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of senior scouts’ 
division   
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 2.1.2 วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 14 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 

Teaching Practice 1 
1(90) 

บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย
แกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวม
ในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนําเสนอผลการศึกษา 

Integration of knowledge in term of lesson plans; test design and 
measurement tools, test scoring and results judging, the performance exam and 
scoring rubrics; behavioral research in classroom; applying for observing and 
participating in school at least two weeks and present the result of observation 

   
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 

Teaching Practice 2 
1(90) 

บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน  ออกแบบ
เครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการ
ใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
ทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา 

Integration of knowledge in term of lesson plans; teaching performance, 
test design and measurement tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics; behavioral research in classroom and  
applying for teaching  practice in school at least two weeks and presenting the 
result of the practical 
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1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Practicum 1 

6(540) 

การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและ
ปฏิบัติงานหนาท่ีครูผูสอน ครูประจําชั้น  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  หลักสูตร  บันทึกผล
การปฏิบัติงานดานตางๆท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน การ
จัดทําโครงการพัฒนาผู เรียน การประเมินผลการเรียนการสอน การนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา 

Integrating knowledge into teaching practice in schools; learning and 
performing teachers role, class teacher, supporting teaching and learning  affair, 
curriculum,  performing teaching  course record  that  demonstrate the solution 
with research in the classroom, the preparation of the project to improve the 
students, evaluation of teaching, applying the results of assessment  to improve 
the students and educational seminars 

   
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Practicum 2 
6(540) 

การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู  การวัดประเมินผลการเรียนรู  การทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา 

Integrating knowledge into teaching practice; the preparation of lesson 
plans focus on the learner center method, using  innovative materials for 
teaching, using the advantageous techniques and strategies for teaching, 
assessment of learning, research performing to improve the students, applying 
the results of assessment  to improve the students , recording the task, learning 
outcome reporting and educational seminars 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://dict.longdo.com/search/advantageous
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 2.2 กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา  82  หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก ไมนอยกวา  72  หนวยกิต    
 1) วิชาบังคับ      55  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร                                                                       

Seminars in Science                               
1(1-2-3) 

ความหมาย ขอบขาย และรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร ตลอดจนคนควา
วิทยาการความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยการคนควาตามความสนใจ เพ่ือนํามาอภิปรายตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร พรอมท้ังฝกเขียนโครงการและเขียนรายงาน ท้ังวิธีการและปฏิบัติ 

Meaning, scopes and forms of scientific seminar in science a study of 
innovations in technology, discussion with an interest according to scientific 
method, practice a procedure and an exercise in writing a project and a research 
paper  
 

4100402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร 
English Language for Science  Teacher 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ การอานและสรุปใจความ
สําคัญของงานวิจัย และเอกสารทางวิทยาศาสตร รวมท้ังฝกเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษจาก
สิ่งพิมพ และอิเล็กทรอนิกส 

Listening, speaking, reading and writing skills, reading and summarizing point 
of scientific research and document, and practicing of English abstract writing 
from printed and electronic media 

   
4100404 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร*                                                  

Production of Science Teaching Material         
3(2-2-5) 

หลักการออกแบบอุปกรณเพ่ือการสอน  การผลิตอุปกรณทดแทน  การเลือกวัสดุจากวัสดุ
ในทองถ่ิน  การผลิตอุปกรณโสตทัศนศึกษา การผลิตอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน และการสาธิตวิธีการใชงาน 

Principles of teaching materials design; production of substitute materials; 
selection of local materials; production of audio-visual materials; and the 
production of other materials in the aspects of local arts and culture and usage 
demonstration 

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 
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4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                                       
Research  in  Science 

3(2-2-5) 

ลักษณะท่ัวไปของงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การออกแบบการวัดและมาตรวัด การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยางและการ
วางแผนการทดลอง การประมวลผลขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
และเขียนรายงาน ท้ังวิธีการ และปฏิบัติ 

The general characteristics, types, steps and design of research, 
measurement and meter design, data collecting design, sampling and experiment 
planning, evaluation,  research presentation, ethics of  research, method and 
practicing research writing  

   
4101105 หลักฟสิกส 

Principles of Physics  
3(3-0-6) 

การวัดความแมนยําและความเท่ียงตรงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลาร และเวกเตอร 
ตําแหนงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ
ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน หลักการเบื้องตนทางอุณหพล-
ศาสตร และของไหล 

Accuracy and precision in measurement, units, scalar and vector, position 
and motion of objects, Newton’s law of motion, work and energy, law of energy 
and momentum conservation, mechanical wave, thermal phenomena, basic 
concept of thermodynamics and fluid 

   
4101106 ปฏิบัติการหลักฟสิกส 

Principles of Physics Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4101105 หลักฟสิกส  
Pre-requisite or Co-requisite :  4101105  Principles of Physics  

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัด เวกเตอร การเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ปฏิบัติการ งานและ พลังงาน 
ความรอน และของไหล 

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

   
 
 
 
 
 

  



49 
 

 
 

4101309 เทคโนโลยีพลังงาน  
Energy Technology                                                                            

3(2-2-5)      

มนุษยกับการใชพลังงาน สถานภาพในปจจุบันและในอนาคตของแหลงพลังงาน และการ
ใชพลังงาน แนวทางและนโยบายในการประหยัดพลังงาน การนําพลังงานแสงอาทิตยไปใช
ประโยชนในการทําความรอน และผลิตกระแสไฟฟา พลังงานน้ํา พลังงานจากลม พลังงานจาก
แหลงความรอนใตพิภพ   พลังงาน  ชีวมวล เซลลเชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร การวิเคราะห
พลังงานทางดานเศรษฐศาสตรเบื้องตน  

Human and using energy, present and future status of energy sources, trend 
and policy of energy saving, using solar energy for thermal and electricity power 
generation, hydropower, wind energy, geothermal energy, bio energy, fuel cell 
and nuclear energy, introduction to economic analysis for energy utilization 

   
4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

Electricity and Electronics  
3(3-0-6) 

 
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟากระแสไฟฟา ทฤษฎีและ

การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
ไดโอด ทรานซีสเตอร ไอซี พรอมการอานคาพารามิเตอร วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน ไดแก วงจร
แหลงจายไฟ วงจรรักษาระดับแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรแตงรูปสัญญาณ พ้ืนฐานของ
ระบบดิจิทัล เชน เลขฐานสอง และรหัสตางๆ เกตพ้ืนฐาน และวงจรพีชคณิตของบูลิน และการใช
งาน 

Electric charge, Coulomb’s law,  electric field, Gauss' law, electric potential, 
electric current, theory and electronics applications, theory of inventicnal 
semiconductor electronic devices including diodes transistor IC, reading 
parameters, basic electronic circuit, power supply circuit, circuit voltage level, 
operational amplifiers waveform cycle Including digital systems, expension, binary 
numbers and binary arithmetic, basic logic gates and circuit boolean algebra and 
application 
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4101312 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Electricity and Electronics Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4101311  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
Pre-requisite or Co-requisite :  4101311  Electricity and Electronics  

1(0-3-2) 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเครื่องมือวัด มัลติมิเตอร และออสซิลโลสโคป สมบัติของตัวเก็บประจุ 
ไดโอด และทรานซีสเตอร วงจรเรียงกระแสแบบตางๆ วงจรจายไฟ วงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ
ตางๆ วงจรการใชงานทรานซีสเตอรอยางงาย 

Loboratory experiment with measuriny, multimeter and oscilloscope, 
properties of capacitor diodes and transistor, rectifiers in power supply, electronic 
circuit, simple transistor using circuit 
 

4102105  หลักเคมี 
Principles of Chemistry  

3(3-0-6) 

โครงสรางอะตอม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ สารประกอบ การเรียกชื่อสารประกอบ
อินทรีย พันธะเคมี สมดุลเคมี ความเขมขนของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ กรด-เบส 

Atomic structure, periodic table of the elements and their properties, 
compounds, inorganic compounds nomenclature, chemical bonds, chemical 
eguilibrium, concentration of the solution, stoichiometry, acid-base 

   
4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี 

Principles of Chemistry Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4102105  หลักเคมี  
Pre-requisite Co-requisite :  4102105   Principles of Chemistry or  

1(0-3-2) 

หลักปฏิบัติท่ัวไปในการปฏิบัติการเคมี การจัดสารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี 
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การเตรียมสารละลาย และ
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาหลักเคมี 

General practices in the chemistry laboratory, storage of chemicals, 
chemical grade and the use of chemicals, safety in chemical laboratories, the use 
of basic tools, preparation of the solution, experimentations related to the 
content of Principles of Chemistry 
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4102207 หลักเคมีอินทรีย  
Principles of Organic Chemistry  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4102105   หลักเคมี  
Pre-requisite :  4102105   Principles of Chemistry  

3(3-0-6) 
 

โครงสรางทางเคมีของสารประกอบแอลิเฟติก สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยา 
กลไกการเกิดปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมีของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน ไดอีน 
แอลคิลเฮไลด และสารประกอบแอลิเฟติกไฮโดรคารบอนชนิดเปนวง การสังเคราะหเบนซีนและ 
อนุพันธของเบนซีน การแทนท่ีของสารประกอบแอโรเมติกดวยอิเล็กโทรไฟลและนิวคลีโอไฟล 
และกลไกการเกิดปฏิกิริยา  

Chemical structures of aliphatic compounds, physical properties, 
preparations, reactions, mechanisms and stereochemistry of alkanes, alkenes, 
diene, alkyl halides and cyclic aliphatic hydrocarbons, synthesis of benzenes and 
their derivatives, electrophilic and nucleophilic aromatic substitutions and their 
mechanisms 

   
4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย  

Principles of Organic Chemistry Laboratory 
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม : 4102207  หลกัเคมีอินทรีย  
Pre-requisite or Co-requisite : 4102207  Principles of Organic Chemistry  

1(0-3-2) 

เทคนิคปฏิบัติการท่ัวไปในการทําใหสารบริสุทธิ์ การกรอง การตกผลึก การกลั่นดวยไอน้ํา 
การกลั่นลําดับสวนลดความดัน การสกัดและโครมาโทกราฟ การทดสอบการละลายและหมู
ฟงกชัน และการเตรียมอนุพันธสารอินทรีย 

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

 
4102312 เคมีวิเคราะห 

Analytical Chemistry 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4102105   หลักเคมี  
Pre-requisite :  4102105   Principles of Chemistry  

3(3-0-6) 
 

บทนําเก่ียวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ 
และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันพ้ืนฐานของ
การวิเคราะหโดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเก่ียวกับการ
ไทเทรตกรด  

Introduction to analytical chemistry, principle of quantitative analysis, 
stoichiometry and statistical analysis, theory and applications of basic quantitative 
analysis by volume and weight, qualitative analysis related to acid titration 
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4103107  หลักชีววิทยา 
Principles of Biology 

3(3-0-6) 
 

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สมบัติของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุและการเจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

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

   
4103108  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  

Principles of Biology Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4103107  หลักชีววิทยา  
Pre-requisite or Co-requisite :  4103107   Principles of Biology  

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเรื่อง การใชกลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุของ
สิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

Experiments on the use of microscope, cell, cell division, tissue, 
reproduction of organisms, growth and classification of organisms 

   
4103312 นิเวศวิทยาท่ัวไป 

General Ecology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา  
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(2-2-5) 
 

 โครงสรางของระบบนิเวศ  พลังงานและการถายทอดพลังงาน  ปจจัยจํากัด  วัฏจักรชีวธรณี-
เคมี ประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การกระจาย ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ  การวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  การศึกษาภาคสนาม 

 Structure of ecosystem, energy and energy transfer, limiting factor, 
biogeochemical cycle, population, community, ecological succession, distribution, 
natural resources and conservation, analysis of local environmental problems 
and field study 

 
4103313 เทคนิคทางชีววิทยา                                                                       

Biological Technique  
2(1-2-3) 

เทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลดเนื้อเยื่อสัตวและพืช 
เพ่ือใชกับกลองจุลทรรศน 

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



53 
 

 
 

4104201 ดาราศาสตรและอวกาศ    
Astronomy   and   Space              

3(2-2-5) 

ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ กฎของเคปเลอร ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต
ทองฟา ดาวฤกษ กลุมแกส เนบิวลา ดาราจักร ควาซาร คลื่นวิทยุ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร 
โดยใหอธิบายและคํานวณดวยกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร  

Celestial sphere, solar system, Kepler's laws, satellites, techniques for sky 
effective observing, stars, interstellar dust, nebulae, galaxies, quasars, radio waves, 
astronomical visual equipments, topics include descriptiveness and calculating on 
the principles of science concepts 

   
4105201 ธรณีวิทยาท่ัวไป 

General  Geology 
3(2-2-5) 

สมบัติท่ัวไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลกในวาระตาง ๆ 
เก่ียวกับความเปนมาของทวีป ธารน้ําแข็ง ทะเล มหาสมุทร ภูเขา  ภูเขาไฟ หุบเขา แมน้ํา ลําธาร 
แหลงน้ํา น้ําใตดิน น้ําพุ น้ําพุรอน การกัดเซาะ  การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว 
การสะสมตัว การตกตะกอน การระเหย ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หินแร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและเหตุการณในวาระตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทย และขอมูลท่ัวไป
เก่ียวกับธรณีวิทยาโลก สภาพความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจ การชลประทาน การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  

General properties and the origin of the earth, internal characteristics and 
activities of the earth’s crust concerning the history of continental glaciers, sea, 
ocean, mountains, volcanoes, valleys, rivers, streams, water bodies, groundwater, 
springs, hot springs, erosion, corrosion damage of weather, deposition and 
sedimentation, evaporation, desalination drought, soil, rocks, minerals and natural 
resources, various events of Thai geology, general data concerning world geology, 
economic conditions, fertility, irrigation, agriculture and industry 

   
4106201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                                                        

Fundamental of Environmental Science 
2(2-1-3) 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มิติสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

Meaning and scope of environmental science, environmental dimensions, 
ecological system, biodiversity, nature equilibrium, current environment situation, 
and exploitation of sustainable natural resources 
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4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
Mathematics for Science 1 

3(3-0-6) 

ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชัน การประยุกตอนุพันธ 
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย แนวคิดเก่ียวกับอินทิเกรชั่น 

Limits of functions, continuous functions, derivatives and determine the 
derivative of functions, application of derivatives, analytical geometry of line and 
conic sections, integration concept 

 
4109104 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 

Mathematics for Science 2 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4109103  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
Pre-requisite :  4109103  Mathematics for Science 1 

3(3-0-6) 

พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจากัดเขตและการประยุกตใช เทคนิคการ  
อินทิเกรต อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชั่นในพิกัดเชิงข้ัว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑ      
โลปตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง 

 Polar coordinates, parametric equations, finite integral and its applications, 
techniques of integration, derivative and integral of function in polar coordinates, 
improper integrals, L’Hopital’s rule, sequences and series, power sites 

 
 2) วิชาเลือก ไมนอยกวา  17 หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4101207 หลักกลศาสตร  

Principles of Mechanics 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4101105  หลักฟสิกส  
Pre-requisite :  4101105  Principles of Physics  

3(3-0-6) 

กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื่อนท่ีเชิงเสน การแกวงกวัดแบบ ฮารมอนิก พลังงาน
และโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิงแบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุด
ศูนยกลางมวล การเคลื่อนท่ีรอบแกนหมุน หลักเบื้องตนกลศาสตรแบบลากรองและแบบแฮมิลตัน  

Newton’s laws, mass and forces, linear motion, harmonic oscillations, 
energy and angular momentum, conservation forces, rotating frame of reference, 
center of mass reference frame, motion relative to rotating axes, introduction to 
lagrangian and hamiltonian mechanics 
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4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร  
Principles of Mechanics Laboratory 
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4101207  หลักกลศาสตร  
Pre-requisite or Co-requisit  :  4101207  Principles of Mechanics  

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีเชิงเสน การแกวงกวัดแบบ ฮารมอนิก พลังงานและ
โมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิงแบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุด
ศูนยกลางมวล การเคลื่อนท่ีรอบแกนหมุน หลักเบื้องตนกลศาสตรแบบลากรองและแบบแฮมิลตัน 

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

   
4101310 หลักฟสิกสของคล่ืน 

Principles of Physics  of  Wave  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4101105  หลักฟสิกส  
Pre-requisite  :  4101105  Principles of Physics 

3(2-2-5) 
 

กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเก่ียวกับชนิด และการเคลื่อนท่ีของคลื่นในตัวกลางท่ีเปน
ของแข็ง ของเหลวและแกส สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ พลังงาน และโมเมนตัมของคลื่น 
การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณดอปเพลอร การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น 
โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่นแมเหล็กไฟฟากับสสาร ประโยชนและการประยุกตคลื่น
แมเหล็กไฟฟา  

Physics, types and wave motion in solid, liquid and gas media, wave 
equation and its solution, energy and momentum of waves, superposition of 
waves, doppler effect, Interference and diffraction of waves, polarization, 
Interaction of electromagnetic waves with matter, advantages and applications of 
electromagnetic waves 

   
4101313 หลักแมเหล็กไฟฟา 

Principles of Electromagnetic 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4101105  หลักฟสิกส  
Pre-requisite  :  4101105  Principles of Physics 

3(2-2-5) 
 

ทฤษฎีเบื้องตนไฟฟาสถิต โดยใชตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ สมการลาปลาซ ไดอิเล็กทริก 
กระแสไฟฟาสมํ่าเสมอ  การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา  สารแมเหล็ก  พลังงานแมเหล็ก  สมการ
แมกซเวลล  

Introduction to electrostatic theory using differential operators, Laplace’s 
equation, dielectrics, steady electric current, electromagnetic induction, magnetic 
materials, magnetic energy, Maxwell's equations 
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4101414 ฟสิกสยุคใหม  
Modern  Physics  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4101105  หลักฟสิกส 
Pre-requisite :  4101105  Principles of Physics 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความลมเหลวของฟสิกสแบบฉบับ กําเนิดแนวคิดของกลศาสตร
ควอนตัม ทวิภาคของอนุภาคและคลื่น กลุมคลื่น หลักความไมแนนอน ทฤษฎีอะตอม สมการ  
ชเรอดิงเงอรเบื้องตน  

Special theory of relativity, failure of classical physics, original idea of 
quantum mechanics, wave and particle duality, wave packets, uncertainty 
principle, atomic theory, Introduction to Schrödinger’s equation 

   
4101415 ฟสิกสนิวเคลียร 

Nuclear Physics 
3(3-0-6)             

สมบัติทางนิวเคลียร กัมมันตภาพรังสีทางธรรมชาติ และกฎการสลายตัวทางรังสี   การ
สลายตัวทางนิวเคลียรท่ีประดิษฐข้ึน การสลายตัวชนิดอัลฟา การสลายตัวชนิดบีตา การสลายตัว
ชนิดแกมมา อันตรกริยาของรังสีกับสสาร การตรวจวัดรังสีนิวเคลียร การปองกันอันตรายจากรังสี  

Nuclear properties, natural radioactivity and radioactive decay law, artificial 
nuclear disintegration, alpha decay, beta decay, gamma decay, interactions of 
nuclear radiation with matter, detection of nuclear radiations, radiation protection 

   
4101416 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร 

Mathematical Physics 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4109103  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 
Pre-requisite  :  4109103  Mathematics for Science 1 

3(3-0-6) 

เวกเตอรแคลคูลัสกับการประยุกตทางฟสิกส ฟงกชันเวกเตอรและอนุพันธ สนาม สเกลาร
และสนามเวกเตอร ตัวดําเนินการเชิงเวกเตอร เกรเดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล อินทิกรัลเชิงเสน 
เชิงผิวและเชิงปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของเกาส ทฤษฎีบทของสโตกสและการ
ประยุกตทางฟสิกส การแปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาซ  

Vector calculus with physical applications, vector functions and the 
derivatives, scalar and vector fields, vector operators, gradient, divergence, curl, 
line, surface and volume integrals, Green’s theorem, Gauss’s theorem, Stokes’s 
theorem and physical applications, Fourier transforms, Laplace transforms 
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4102209 หลักเคมีอนินทรีย 
Principles of Inorganic Chemistry 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน:  4102105  หลักเคมี  
Pre-requisite :  4102105  Principles of Chemistry  

3(3-0-6) 
 

โครงสรางอะตอมและไฮโดรเจนอะตอมตามทฤษฎีโบร การใชกลศาสตรควอนตัมอธิบาย
ฟงกชัน คลื่นและสมการคลื่นของโชรดิงเจอร การอธิบายอะตอมโดยแบบจําลองกลศาสตรคลื่น
และการกระจายอิเล็กตรอนในอะตอม   การเขียนเทอมซิมบอลเพ่ือระบุอะตอมมิกสเตท       
ชนิดของพันธะ และทฤษฎีท่ีใชอธิบายพันธะ ไอออนิกแลตติซของผลึก ทฤษฎีพันธะเวเลนซ    
ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎีออรบิทัลโมเลกุล โครงสรางโมเลกุลตามทฤษฎีการผลักคูอิเล็กตรอนในวง
เวเลนซ 

Atomic structure and Bohr’s concept of hydrogen atom, use of quantum 
mechanical theories for explanation of wave functions and SchrÖdinger equation, 
explanation of atomic model by quantum mechanics and the distribution of 
electrons in atoms, designation of term symbols to identify atomic states, 
theories of chemical bonding, Ionic bond, crystal lattice, valence bond theory 
and hybridization, molecular orbital theory, valence shell electron pair repulsion 
(VSEPR) theory 

   
4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย 

Principles of Inorganic Chemistry Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4102209  หลักเคมีอนินทรีย  
Pre-requisite or Co- requisite : 4102209 Principlesn  of  Inorganic  Chemistry  

1(0-3-2) 
 

การสังเคราะหสารประกอบเชิงซอน  เทคนิคของสมบัติทางแมเหล็ก  สเปกโทรสโกป   
การนําไฟฟา โพลารีเมตรีและดานจลนพลศาสตร  

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

   
4102311 เคมีสภาวะแวดลอม 

Environmental Chemistry 
3(2-2-5) 

เคมีเก่ียวกับน้ํา ดิน และอากาศ มลพิษทางน้ํา ดินและอากาศ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา ดิน และอากาศ  การวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน  

Chemistry of water, soil and air, Pollution of water, soil and air, 
environmental effect, environmental quality standards of water, soil and air, 
quality of water and soil analysis 
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4102413 เคมีในส่ิงมีชีวิต 
Chemistry in Life 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4102207 หลักเคมีอินทรีย  
Pre-requisite : 4102207  Principles of Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

เซลล และองคประกอบของเซลล หนาท่ีของน้ําในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล  
สารละลายบัฟเฟอร โครงสรางและคุณสมบัติของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน เอนไซม และกรดนิวคลีอิก เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต 

Cell structure, functions of water in cellular biochemical processes, buffer 
solutions, structures and properties of biomolecules including carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, and nucleic acid, carbohydrate metabolism 

   
4102414 เคมีเชิงฟสิกส 

Physical Chemistry 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4101105  หลักฟสิกส 

4102105  หลักเคมี 
4109103  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 

Pre-requisite  :   4101105   Principle of Physics  
4102105   Principles of Chemistry  
4109103   Mathematics for Science 1 

3(3-0-6) 
 

สมบัติของแกส แกสอุดมคติและแกสจริง สมการสภาวะของแกส อุณหพลศาสตร รวมท้ัง
การประยุกตทางเคมี สมดุลระหวางเฟสสําหรับระบบท่ีมีองคประกอบเดียวและระบบท่ีมีหลาย
องคประกอบ เคมีไฟฟา สารละลายอิเล็กโทร-ไลต พฤติกรรมของไอออนในสารละลาย  

Properties of gas, perfect and real gas, equations of state of gas, 
thermodynamics in chemical systems including their applications in various 
chemical systems, phase equilibria in one-compounent and multicomponent 
systems, electrochemistry, solutions of electrolyte, behavior of ions in solution 

   
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 

Physical Chemistry Laboratory  
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4102414  เคมีเชิงฟสิกส  
Pre-requisite or Co-requisite :  4102414   Physical Chemistry  

1(0-3-2) 
 

การทดลองเก่ียวกับอุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตร การวัดคาทางกายภาพของสาร 
ความหนืด ดัชนีหักเห การนําไฟฟาและอ่ืน ๆ 

Experiments in thermodynamics and kinetics, measurements of some 
physical properties of matter, viscosity, refractive index, conductivity, etc 
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4103209 หลักจุลชีววิทยา 
Principles of Microbiology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(3-0-6) 

หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตางๆ การเรียกชื่อและ
การจัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญ การตาย 
และการทําลายจุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรคท่ี
เกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม  

Working principle and slide sample preparation for various types of 
microscope, nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, 
nutrition, growth, death and destruction of microorganisms, metabolism and 
microbial genetics, immunology and microbial disease, microbiology of soil, waste 
water food, milk and industry 
 

4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 
วิชาท่ีตองสอบผานกอนหรือวิชาบังคับรวม :  4103209  หลักจุลชีววิทยา  
Pre-requisite or Co-requisite :  4103209  Principles of Microbiology  

1(0-3-2) 
 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการกาจัดเชื้อ เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การศึกษาเชื้อรา 
การยอมสี แบคทีเรีย การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย การศึกษาสัณฐาน
วิทยาของเซลลเม็ดเลือด ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการจับกลุม  

Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of 
microscope, media preparation and sterilization, essential microbiological 
techniques, enumeration of microorganisms, study of fungi, bacterial staining, 
destruction and inhibition of microorganisms, study of blood cells morphology, 
precipitation and agglutination reactions 

 
4103211 สัตววิทยาท่ัวไป 

General Zoology 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

2(1-2-3) 

เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม  วิวัฒนาการ
และความหลากหลายของสัตว          

Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, behavior, evolution and 
diversity of animal 
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4103314 อนุกรมวิธาน                                                                                
Taxonomy  
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(2-2-5) 

ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดสปชีส
และการตัดสินในระดับสปชีส ลําดับข้ัน อนุกรมวิธานและแนวทางการจําแนกประเภท สาย
วิวัฒนาการและ วิธีการสรางสาย  

Science of taxonomy, taxonomic characters and intrapopulational variation, 
speciation and taxonomic descision the species level, taxonomic category and 
procedure of classifying, phylogeny and method for constructing phylogeny 

   
4103415 พันธุศาสตร 

Genetics 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(2-2-5) 

ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน
ผลลัพธท่ีเกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การถายแบบ
สารพันธุกรรม การกําหนดเพศมัลติเพิลอัลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความ
แปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร
ประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส และหลักการพันธุวิศวกรรมศาสตรเบื้องตน  

Basic knowledge of genetics, principles of genetic inheritance, forecast 
results in a hybrid, probability and statistical test, gene and chromosome, genetic 
model, sex determination, multiple alleles, qualitative and quantitative control of 
genes, variation of hybrid, mutations of gene and chromosome, genetic 
engineering, genetic population, genetic transfer outside the nucleus and basic 
principle of genetic engineering  
 

4103416 พฤกษศาสตรท่ัวไป   
General Botany 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(2-2-5) 

เซลลและเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ
อนุกรมวิธานวิธานของพืช  การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยางพืช  

Cell, tissue, morphology, anatomy, physiology, ecology, evolution, 
taxonomy of  plant the collection and storage of specimens 
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4103417 วิวัฒนาการ 
Evolution 
วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  4103107  หลักชีววิทยา 
Pre-requisite :  4103107   Principles of Biology 

3(3-0-6) 

ประวัติเก่ียวกับวิวัฒนาการ กําเนิดของเอกภพ และสิ่งมีชีวิต ทฤษฏีวิวัฒนาการ หลักฐาน
ประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสปชีสใหม รูปแบบของ
สายวิวัฒนาการ 

History of evolutionary biology, origin of universe and life, theory of 
evolution, evidences of evolution, sourses of evolution, speciation, phylogenetic 
pattern 
 

4105302 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน 
Introduction to Meteorology 

3(2-2-5) 

บรรยากาศโลก รังสีอาทิตย อุณหภูมิ ความชื้น การควบแนนและเมฆ การเกิดเมฆและ
หยาด น้ําฟา ความกดอากาศและลม ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา  

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

 2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6  หนวยกิต 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-อ-ป) 
   
4100403 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร                                                            

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

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะ
สําคัญและจําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะ
ในการจัดกิจกรรม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี 
โครงงานวิทยาศาสตร การออกแบบและการสรางสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร ทักษะการใช
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครู
วิทยาศาสตร  

Nature of science, analysis of desirable characteristics as well as necessary 
and important skills for a science teacher, the importances skills for science 
teacher, practicing skill in activity by using scientific process, technological 
scientific activities, science projects, design and construction of scientific 
materials, basic computer skills, other necessary skills in assessment, and 
guidelines in development of science teacher skills 
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4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครูวิทยาศาสตร                                                                        
Innovation and Technology for Science Teacher 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
มาประยุกตใชในการเรียนการสอน วิเคราะหขอดี ขอจํากัดของโปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียน
ตาง ๆ และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาสรางบทเรียน 

Meaning, importance, principles and an application of innovation and 
education information technology;  analysis of strengths and weaknesse of 
software used to develop innovation and education information technolog 

 
 2.2.3 เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในกลุมวิชาเอก โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้ 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป
พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 
   ผูชวยศาสตราจารย 

 

ศษ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 

2530 
2524 
 

12 12 12 12 12 

2. นายสมภพ  เภาทอง 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

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

ม.สงขลานครินทร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2527 
2520 

15 15 15 15 15 

3. นางสาวปยศิริ   สุนทรนนท 
   อาจารย 
 

วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (เคมี) 
 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 
 

2551 
2545 

15 15 15 15 15 

4. นางฐิติรัตน  นิลวิจิตร 
   อาจารย 
 

วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) 
วท.บ. (ฟสิกส) 
 

ม.เชียงใหม 
ม.สงขลานครินทร 
 

2553 
2549 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวสตารียะ  มะลี 
    อาจารย 
     

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

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 
 

2555 
2551 

15 15 15 15 15 

 
3.2.2 อาจารยประจํา 

ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป
พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 
อาจารยผูสอนในรายวิชาสาขา
ฟสิกส 
1. นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะ 
    ผูชวยศาสตราจารย 
     

 
 
วท.ม. (ฟสิกส) 
วท.บ. (ฟสิกส) 

 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 

2551
2548 

 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

2. ดร.สุนิตย โรจนสุวรรณ 
 อาจารย 
 

ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโน
เทคโนโลยี) 
 
วท.บ. (ฟสิกส) 
วท.ม. (การสอนฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2557 
 

 
2532 
2525 

12 12 12 12 12 

3. นายอีลีหยะ สนิโซ 
    อาจารย 
     

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

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2549 
2547 

15 15 15 15 15 

4. นายสมกรณ ชัยวรากรณ 
อาจารย 
 

วท.ม.ฟสิกส (ดาราศาสตร) 
วท.บ. (ฟสิกส)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2544 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวโรสลีนา จาราแว 
 อาจารย 
 

วท.ม. (ฟสิกส) 
ศศ.บ. (การสอนฟสิกส) 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

2554 
2550 
 

15 15 15 15 15 
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ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป 
พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

อาจารยผูสอนในรายวิชาสาขา
เคมี 
6. นายประยูร ดํารงรักษ 
     ผูชวยศาสตราจารย 
 

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

 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

 
 

2526 
 

2522 

 
 

12 

 
 

12 
 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

7. นางสาวอุบล ตันสม 
อาจารย 
 

วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ-
ชีวเคมี) 
กศ.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตภาคใต 

2541 
 

2538 
 

12 12 12 12 12 

8. ดร.นิสาพร มูหะมัด 
  อาจารย 
 

ปร.ด. (ชีวเคมี)  
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป 
เคมี-ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2556 
2551 
2548 

15 15 15 15 15 

9. นางอาอีเซาะส เบ็ญหาวัน 
  อาจารย 

      

วท.ม. (เคมีอินทรีย) 
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ2 
(เคมี) 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2550 

15 15 15 15 15 

10. ดร.ศศิธร พังสุบรรณ 
  อาจารย 

 

ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2540 
2535 

12 12 12 12 12 

11. ดร.สายใจ แกวออน 
  อาจารย 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2542 
2537 

12 12 12 12 12 

12. นางฉันทนา รุงพิทักษไชย 
     อาจารย 
 

กศ.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตภาคใต 

2534 
2527 

 

12 12 12 12 12 

13. ดร.อิสมาแอ เจะหลง 
  อาจารย 
 

ปร.ด. (พืชศาสตร) 
วท.ม. (พืชศาสตร) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2558 
2550 
2548 

15 15 15 15 15 

14. ดร.วารุณี หะยีมะสาและ 
     อาจารย 

 

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
สัตวนํ้า) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2556 
 

2552 
 

2547 

15 15 15 15 15 

15. นางสาวอลภา ทองไชย 
  อาจารย 
 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2551 
2547 

 

15 15 15 15 15 
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4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม  
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซ่ึงแบงเปน  

2 ข้ันตอน ไดแก 
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เปนการเตรียมเพ่ือปฏิบัติการสอนจริง  ประกอบดวย  การ

สังเกตการสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลอง
ใชในชั้นเรียน และมีสวนรวมกันสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
    2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก  ประกอบดวย  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู
กับการนิเทศ  การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธี
การเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
ผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน      
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
1) มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน    มีประสบการณตรงในเรื่องการประกอบวิชาชีพครู  

ในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก มีการสอนในสถานศึกษาเต็มเวลาเพ่ือ

เรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเปนเวลา ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
4.2 ชวงเวลาท่ีจัดประสบการณ  

1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปท่ี 4 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปท่ี 5 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  แบงเปน  2  รายวิชา  จัดเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษาท่ี 1 

และภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก  แบงเปน  2  รายวิชา   โดย

ปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปท่ี 5 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 คําอธิบายเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

1)  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกตใชในการสอน
ตามสาขาวิชาชีพตอไป โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 

2)  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร เพ่ือให
นักศึกษารูจักการมีกระบวนการคนควาความรู ความจริง อยางเปนระบบและวิเคราะห ตีความ ดวยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร โดยนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
 



66 
 

 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
1) มีศักยภาพทางดานการวิจัย  และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน 
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   (ประสบการณการวิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
3) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และพัฒนา

ผูเรียน  
 5.3 ชวงเวลา  
      ชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4  

5.4 จํานวนหนวยกิต  
1) รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  3(2-2-5)  หนวยกิต 
2) รายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5)  หนวยกิต   

5.5 การเตรียมการ  
1) นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในกลุมวิชาชีพครู อาจารยประจําวิชาให

ความรูเรื่องวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน และใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดระยะเวลาการทําวิจัย 
2) นักศึกษาไดเรียนรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร ในกลุมวิชาเอก อาจารยประจําวิชาใหคําแนะนํา

เก่ียวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีนักศึกษาสนใจ เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยวิทยาศาสตร ในรายวิชา
การวิจัยทางวิทยาศาสตร 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
1) ประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจารยประจําวิชา 
2) ประเมินผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยอาจารยประจําวิชา และอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 

 



67 
 

 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1) มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ 1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม 

2) มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการ
อบรมเพ่ิมเติมชั้นปละ   1 กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
2) การประเมินผลการเขา
รวมกิจกรรม 

3) มีจิตอาสา และมีจิตสํานึก
สาธารณะ 

มอบหมายใหนักศึกษารวมกลุมทํา
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
ต้ังแตป 1 ถึง ป 3 อยางนอยปละ 1 
กิจกรรม 

นําเสนอกิจกรรมท่ีได
ดําเนินการมาในรูป
นิทรรศการ โดยให
คณะกรรมการในหลักสูตร
ประเมิน 

4) ความสามารถดานการสอน สอนใหนักศึกษาสามารถสอนนักเรียนให
ทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม โดยสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพ้ืนฐานมาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนได  มีทักษะการฟง พูด 
อาน เขียน ภาษาไทย หรือ 
ภาษาตางประเทศ เปนอยางดีและสอน
ใหนักศึกษาเกิดความสนใจใฝรู ใฝเรียน 
เขาใจธรรมชาติของนักเรียน ซ่ึง
สอดแทรกไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ เชน 
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร  และ
สามารถบูรณาการ องคความรูท่ีไดศึกษา
มาในการวิเคราะห ออกแบบวิธีการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน 

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรประเมิน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

5) ความสามารถดานวิชาการ สอนใหนักศึกษาใฝหาความรูใหมๆมี
ความสามารถในการวิจัย การวัดการ
ประเมิน และพัฒนาหลัก สูตร นําความรู
ไปประยุกตกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษา
เชี่ยวชาญได ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวชิาท่ี
เก่ียวของ เชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรประเมิน 

6) ดานคุณธรรมจริยธรรม ความ
พอเพียง และลักษณะความเปนไทย 

สงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  มีความอดทน อดกลั้น 
ซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรม โดย
สอดแทรกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ
วิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตร รวมท้ังจัดเปน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหกับนักศึกษา 

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน 

7) ดานบุคลิกภาพ สอดแทรกทักษะทางสังคมใหนักศึกษามี
มนุษยสัมพันธท่ีดี ใหคําปรึกษาแก
นักเรียนได สอนใหนักศึกษาเปนคนดี    
มีน้ําใจ เอ้ืออาทรตอศิษย  รักงานสอน  
ใฝความกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของ
นักเรียน แตงกายเหมาะสม               
มีจิตสาธารณะ มีความเสมอตนเสมอ
ปลาย และสอนใหนักศึกษา สามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองได         
ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชา และกิจกรรม
เสริมของหลักสูตร  

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน 

8) มีจิตวิญญาณความเปนครู สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจิต
วิญญาณความเปนครูกิจกรรมเสริมของ
หลักสูตร 

อาจารยผูสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตรและ
คณะกรรมการหลักสูตร
ประเมิน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน 
ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน 
และ  สูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมี
จิตสํานึกสาธารณะ 

  5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มี
จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพ่ือบมเพาะ
ใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกาย
ท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน และมีความซ่ือสัตย
สุจริต 
2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action 
learning) 
4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนาการ
เรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุม
เพ่ือน 
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

 

 

2.1.2  ดานความรู 
 กลยุทธการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  บูรณาการความรู และ
ประยุกตใชความรูตามหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา โดยใชกลวิธีการสอนท่ีหลากหลายท้ังการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา 
กรณีศึกษา ตลอดจนนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูรวมกันของกลุม 
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 กลยุทธการสอน 

 

2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล 
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสราง
ประโยชนตอตนเองและสังคมได  

 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
คิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคล
และกลุมในสถานการณท่ัวไป โดยใช
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม   การทํากรณีศึกษา การ
โตวาที การจัดทําโครงการ และการใช
เกมส เปนตน  
 

 

1)  การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานท่ี
เกิดจากการใชกระบวนการ
แกไขปญหา การศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา 
การศึกษาอิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา 

 

2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ
ตอสังคม 
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม  

 

1) กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน 
และผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการ
ทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาไดมี
ความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคม-
พหุวัฒนธรรม  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม 
3) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะหตัวเลข แปรผลและ
นําเสนอขอมูล ไดอยางเหมาะสม และ
ใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนใน
กลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอ
ขอสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
3) การทดสอบการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
รายงานกรณี และการวิเคราะห
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
 เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ 
คือ คุรุสภา และการปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม และมีวินัยในการเรียน
ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตยสุจริต  ขยัน  
อดทน  และสูงาน 
2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 
4)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน  
รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย 
5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบ
วิชาชีพ 

1)  กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองคกรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  เพ่ือเปนการปลูกฝงให
นักศึกษามีความรู  ความเขาใจ และ
ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2)  ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกคุณธรรม   
จริยธรรม   ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยใชกรณีตัวอยาง (Case study) ใน
การสอนทุกรายวิชา 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ  ท้ังประเด็นวิกฤต
ของจรรยาบรรณ  วิชาชีพครู 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนราย
ป ตลอดหลักสูตร 

1)  มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมินตนเอง 
กลุมเพ่ือน อาจารย  และใชวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย  ไดแก  การ
สังเกต  การสัมภาษณ  การ
สนทนากลุม  แบบประเมินตนเอง   
2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
3)  ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน  การรวมกิจกรรม  การแตง
กาย  และการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
4)  ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูของ
นักศึกษา 
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2.2.2 ดานความรู  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1)  มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รายวิชาในหลักสูตร 
2) การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดกับศาสตร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3)  ใชความรูและทักษะในศาสตร
ของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู 
และกลุมวิชาเอกไปใชประยุกต
แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

1)  การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ 
(Inquiry method) 
2)  การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูและสรุปสถานะขององคความรูทาง
วิชาชีพครูรวมกันระหวางผูสอนและ
ผูเรียน 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ
ความถูกตอง คุณคา  การตอยอดองค
ความรูและทฤษฎีเก่ียวกับวิชาชีพครู 
4)  ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพ่ือ 
ประยุกตใชองคความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู
และสามารถเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
กับบริบททางสังคมของพ้ืนท่ีได 
5)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปน
รายปตลอดหลักสูตร   

     ประเมินดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  เพ่ือใหครอบคลุมการ
ประเมินดานความรู  ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาคการศึกษา  
ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงานการ 
ศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากรายงาน ชิ้นงาน 
และ/หรือ การนําเสนอในชั้นเรียน 
5)  ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทําวิจัย
ในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปนราย
ปตลอดหลักสูตร 
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1)  แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
ในการนําความรูไปใชในกาปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหา
และพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2)  แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  
3)  นําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรไป
ใชในการจัดการเรียนรู  แกปญหา 
การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอ
ยอดองคความรู 
4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงาน
อยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการ
สอน 
5)  ความสามารถในการวิจัยตอยอด
องคความรูเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม 

1)  การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพ่ือ
สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดประเมินคา และคิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมใน
ลักษณะตาง ๆ เชน  การอภิปรายกลุม  
การคิด  วิเคราะห  หรือแกปญหาจาก
ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู 
2)  การเรียนรูผานกระบวนการ 
วิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ  การใชสื่อ
เทคโนโลยี  การทําโครงงาน  และการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนในหลักสูตร 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ
ประเด็นวิกฤติทางวิชาการ วิชาชีพและ
ทางสังคม 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  นักศึกษาประเมิน
กระบวนการพัฒนาความสามารถ
ทางปญญาของตนเองในแตละ
ข้ันตอน เชน  การสังเกต  การต้ัง
คําถาม  การสืบคน  การคิด
วิเคราะห  การ สังเคราะห  การ
สะทอน และสื่อความคิด 
2)  ประเมินความสามารถทาง
ปญญาท้ังการคิดท่ีเปนนามธรรม
และการแสดงออกท่ีเปนรูปธรรม 
เชน  จากกระบวนการทํางานของ
นักศึกษา  กระบวนการคิด  การสื่อ
ความคิด  ความเขาใจ  ความคิด
สรางสรรคของผลงาน 
3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห
แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
4)  ประเมินจากผลการทําวิจัยในชั้น
เรียน  การเขารวมกิจกรรมเสริม
ความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร 
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2.2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธท่ีดี  
และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน 
ผูรวมงาน และชุมชน 
2)  เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู 
3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวใน
การรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 

 

1)  กลยุทธการสอนท่ีเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
กระบวนการกลุม เพ่ือการเรียนรูทักษะ 
ความสัมพันธ และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาท่ี เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
การลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี  ในสถานศึกษา  
เพ่ือการเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

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

 
2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด 
เก่ียวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุม
วิชาเอก ขาวสารท่ีเปนตัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เ พ่ือเขาใจปญหา และ
พัฒนาผูเรียน 
2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู และงานท่ีรับผิดชอบ 
3) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการ
สื่ อ ส า ร   แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู  และ
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ 
ขอความ บทความ และขอมูลขาวสาร

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมีการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการติดตอสื่อสาร
ระดับบุคคล  กลุมคน  การฟง  และการ
เขียนในกลุมผูเรียน  ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
2)  จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ วิเคราะหสถานการณ
ท้ังสถานการณจริงและสถานการณ
จําลอง และนําเสนอการแกปญหาท่ี
เหมาะสม   
3)  จัดประสบการณการเรียนรูสงเสริม
ใหผูเรียนไดใช ความรูความสามารถใน
การสืบคนบทความทางภาษาอังกฤษ

1)  ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานของนักศึกษาในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการวิเคราะหหัวขอสภาพ
ปญหาทางวิชาชีพครู 
2)  ประเมินผลการใชภาษาสื่อสาร
และการประยุกตใชเทคโนโลยีจากการ
นําเสนอรายงานของนักศึกษา 
3)  ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนคร ู เปนรายปตลอด
หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
ท้ังท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 

และเทคโนโลยีการศึกษาท่ีนาสนใจ 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 

 
2.2.6 ดานทักษะดานการจัดการเรียนรู  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการ  
บูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใชใน
การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนให
สามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
 2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู  การใช
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู
ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ี
เปนทางการ (Formal)  รูปแบบก่ึง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม
เ ป น ท า ง ก า ร  ( Informal)   อ ย า ง
สรางสรรค 
 4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 
โดยใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   
5) สามารถบูรณาการความรูศาสตร
ของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของ
กลุมวิชาเอกเพ่ือใชในการจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1)  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา เชน การศึกษากรณี
ตัวอยางจากหองเรียน การสังเกตการณ
สอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเรียน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับ
ผูมีประสบการณสอน การทําแผนการ
สอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การ
ทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียน 
2)  ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบและ
เต็มเวลาในสถานศึกษา 
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  วัดและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอน 
2)  วัดและประเมินผลการปฏิบัติการ
สอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู   เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
    แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุไวในหมวดท่ี 4 
ขอ 2) โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 
   3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
        ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
 1.2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน อดทน และ  สูงาน 

1.3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

1.4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
1.5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2) ดานความรู 
  2.1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู  
  2.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
  2.3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

3) ดานทักษะทางปญญา 
 3.1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิง    
บูรณาการในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได  

 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  4.2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
  4.3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 5.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร  โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
 5.3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข  แปรผลและนําเสนอขอมูล  ไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพ้ืนฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 5.4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหา
ความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

4. ดานทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย                  

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ                  

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน                  

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู                  

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
2100112  วิทยาการแหงความสุข                  

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

 
รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

4. ดานทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2100113   สุนทรียวิจักขณ                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                  
2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  
2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ                    

2100118  ความจริงของชีวิต                    
2100119  การพัฒนาตน                    
2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                    
2150101  สังคมภิวัตน                  
2150102  การจัดการทางสังคม                  
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  

 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป (ตอ) 

 
รายวิชา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 

3. ดาน
ทักษะ
เชาว

ปญญา 
 

4. ดานทักษะ
การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต                    
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100102  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                  
4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน           
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้      
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

 1.1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และการปฏิบัติ
ตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา  ซ่ือสัตยสุจริต  
ขยัน  อดทน  และสูงาน 
 1.2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3) ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือการอยูรวมกันอยาง     
สันติสุข 
 1.4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 1.5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
              1.6) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

 2) ดานความรู 
 2.1) มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ รายวิชาใน
หลักสูตร 
 2.2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด
กับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอกไปใช
ประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

 3) ดานทักษะทางปญญา 
 3.1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนําความรูไป
ใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
 3.3) นําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรไปใชในการจัดการ
เรียนรู  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู 
 3.4) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 
           3.5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ
สังคม 

 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธท่ีดี  และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน และชุมชน 
 4.2) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 4.3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
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 4.4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 
 4.5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด เก่ียวกับศาสตร
กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารท่ีเปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนา
ผูเรียน 
 5.2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู และงานท่ี
รับผิดชอบ 
 5.3) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 5.4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

 6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
 6.1) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใชในการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
 6.2) แสดงออกซ่ึงความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู  การใชแหลงเรียนรู ท่ี
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 6.3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ 
(Formal)  รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  อยางสรางสรรค 
 6.4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน   
 6.5) สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุมวิชาเอกเพ่ือใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน   

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                             

1101101 ความเปนครู                             

1101202 ปรัชญาการศึกษา                             

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ                             

1101302 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                             

1102202 การพัฒนาหลักสูตร                             

1102304 
 

การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน 

                            

1103402 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศทางการศึกษา 

                            

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                             

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                             

1105202 จิตวิทยาสําหรับคร ู                             

1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา                             

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด                             

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู                             

1100104 การสอนเพศศึกษา                             

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน                             

1102203 การนิเทศการสอน                             

1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา                             

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                             

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             

1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับคร ู                             

1109202 
 

ผูกํากับลูกเสือ -เนตรนารีสํารองข้ัน
ความรูเบื้องตน 

                            

1109303 
 

ผูกํากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญข้ัน
ความรูเบื้องตน 

                            

 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1109404 
 

ผูกํากับลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุน
ใหญข้ันความรูเบื้องตน 

                            

1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                             

1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                             

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                             

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร                                                                                                  

4100402 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร                             

4100404 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร                                                                             

4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                                                                   

4101105 หลักฟสิกส                             

4101106 ปฏิบัติการหลักฟสิกส                             

4101309 เทคโนโลยีพลังงาน                              

4101311 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                             

4101312 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                             

4102105 หลักเคมี                             

4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี                             

4102207 หลักเคมีอินทรีย                             

4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย                             

4102312 เคมีวิเคราะห                             

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

4103107 หลักชีววิทยา                             

4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                              

4103312 นิเวศวิทยาท่ัวไป                             

4103313 เทคนิคทางชีววิทยา                                                                                                  

4104201 ดาราศาสตรและอวกาศ                                

4105201 ธรณีวิทยาท่ัวไป                             

4106201 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                                                                    

4109103 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1                             

4109104 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2                             

4101207 หลักกลศาสตร                             

4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร                             

4101310 หลักฟสิกสของคลื่น                             

4101313 หลักแมเหล็กไฟฟา                             

4101414 ฟสิกสยุคใหม                                                                                                        

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

4101415 ฟสิกสนิวเคลียร                             

4101416 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร                             

4102209 หลักเคมีอนินทรีย                             

4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย                             

4102311 เคมีสภาวะแวดลอม                             

4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต                             

4102414 เคมีเชิงฟสิกส                             

4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส                             

4103209 หลักจุลชีววิทยา                             

4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา                             

4103211 สัตววิทยาท่ัวไป                             

4103314 อนุกรมวิธาน                                                                                                           

4103415 พันธุศาสตร                             

4103416 พฤกษศาสตรท่ัวไป                               

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  (ตอ) 

 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

4103417 วิวัฒนาการ                             

4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน                             

4100403 ทักษะการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร                                                                                        

4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับครู
วิทยาศาสตร  

                            

 

 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการ          

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 

1) แตงต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 
 2) สุมนักศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวา 25% ของผูเรียนในรายวิชานั้น จัดกิจกรรมทวน
สอบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
1) แตงต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเก่ียวของ 
2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู   ตรวจสอบผลการเรียนรู  ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และรายงานผล 
3) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดาน หรือวิชาเอก มีการ

ประเมินนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
    2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 2.2.1 ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา  ในดานของระยะเวลาในการ
หางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 2.2.2 การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ   โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกป 
 2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ   ในแงของความพรอม   ความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน และความรูดานตาง ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสในเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอท่ี 34 และฉบับท่ี 2 ขอ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 การปฐมนิเทศอาจารยใหมเก่ียวกับหลักสูตร   คุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบ  การทําหนาท่ี

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  
    1.2 การฝกอบรมคณาจารยใหมดานการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
    1.3 การพัฒนาดานการวิจัย สนับสนุนนักวิจัยใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย   

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.1.3 สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
2.1.4 สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 
 

 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะ มีวาระคราวละ 2 ป 
ทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน
หลักสูตร มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบกับแผนงาน เพ่ือทบทวนทิศทาง
และวัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร ท้ังงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 2.2.1 สถานท่ี 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี
อยูแลว 

จํานวนท่ีตองการ 
เพ่ิมในอนาคต 

หมายเหตุ 

1 หองปฏิบัติการฟสิกส  4  หอง 4  หอง ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 7  หอง 
279  เครื่อง 

- 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 หองปฏิบัติการสืบคน 
อินเตอรเน็ต 

1  หอง 
25   เครื่อง 

- 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 หองศูนยสื่อวิทยาศาสตร  2  หอง 2  หอง คณะครุศาสตร 
5 หองประชุมสัมมนา 2   หอง 2  หอง คณะครุศาสตร 

 
2.2.2 อุปกรณการสอน 

1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

1 อางควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 2 ตัว 
2 เครื่องเขยา (shaker) 2 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

3 เครื่องยาแบบควบคุมอุณหภูมิ (shaking incubator) 1 ตัว 
4 เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (autoclave) 3 เครื่อง 
5 ตูอบลมรอน (hot air oven) 3 ตัว 
6 ตูปลอดเชื้อ (laminar flow) 1 ตัว 
7 ตูบมเชื้อ (incubator) 2 ตัว 
8 เตาไฟฟา (hot plate) 13 ตัว 
9 เครื่องเขยาหลอดทดลอง (mixer) 1 ตัว 

10 เครื่องเหวีย่งแยกสารละลาย (centrifuge) 3 เครื่อง 

11 ตูควบคุมอุณหภมิู (incubator) 1 เครื่อง 

12 โถดูดความชื้น  (desiccator) 1 ตัว 

13 เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH meter) 3 ตัว 

14 เครื่องใหความรอนสไลด (slide warmer) 3 ตัว 

15 ตาขายแพลงคตอน (plank net) 1 ตัว 

16 เครื่องหลอมพาราฟน (embedding) 1 ตัว 

17 เครื่องชัง่ไฟฟาอยางละเอียด 4 ตําแหนง (analytical balances) 1 ตัว 

18 เครื่องชัง่ไฟฟาชนิด 2 ตําแหนง (precision balances) 2 ตัว 

19 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา (light microscope) 80 ตัว 

20 กลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ (stereo microscope) 6 ตัว 

21 กลองจุลทรรศนประกอบกลองถายภาพ (light microscope with digital 
camera) 

1 ตัว 

22 กลองจุลทรรศนประกอบชุดคอมพิวเตอร (USB computer microscope) 5 ตัว 

23 กลองจุลทรรศนแบบอินเวอร (inverse microscope) 2 ตัว 

24 เครื่องบดไฟฟา (homogenizer) 1 เครื่อง 

25 เครื่องตัดชิ้นเนื้อในบล็อกพาราฟน (microtome) 2 เครื่อง 

26 ชุดลับมีดไมโครโตม (microtome blade sharpener) 1 เครื่อง 

27 เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer) 1 เครื่อง 
28 เครื่องวัดความหวาน (brix refrectometer) 5 ตัว 

29 กลองถายรูปดิจิตอล (digital camera) 2 ตัว 

30 เครื่องวัดแอลกอฮอล (alcohol retractometer) 2 ตัว 
31 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer, UV-VIS ) 1 เครื่อง 
32 ตูดูควัน (fume hood) 1 เครื่อง 
33 เตาใหความใหรอนพรอมกวนสารละลายดวยแทงแมเหล็ก (hot plate and 

stirrer) 
5 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

34 เครื่องนําทางระบบดาวเทียม (GPS) 1 เครื่อง 
35 เครื่องชุดสาธิตเซลลไฟฟาจากแสงแดด   1 เครื่อง 
36 เครื่องชุดทดลองการเคลื่อนท่ีเชิงมุมตอกับคอมพิวเตอร  1 เครื่อง 

37 เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนท่ีของวัตถุเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร  1 เครื่อง 

38 เครื่องชุดการทดลองการเคลื่อนท่ีเชิงมุม  1 เครื่อง 

39 เครื่องชุดทดลองการควบคุมมอเตอรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  1 เครื่อง 

40 เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (humidity memer)  1 เครื่อง 

41 เครื่องเครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย (radiometer solar power meter) 1 เครื่อง 

42 เครื่องเครื่องวัดความเขมของสนามแมเหล็ก (tesla meter) 1 เครื่อง 

43 เครื่องหมอแปลงไฟฟาชนิดเปลี่ยนคาได (AC power supply) 1 เครื่อง 

44 เครื่องชุดทดลองแฟลงค-เฮิรตซ (Franck hertz) 1 เครื่อง 

45 เครื่องเครื่องบันทึกปริมาณการระเหยของน้ํา  1 เครื่อง 

46 เครื่องเครื่องวัดความกดดันของอากาศ (Barometer) 1 เครื่อง 

47 เครื่องเครื่องกําเนิดคลื่นดวยไฟฟา (function generator) 1 เครื่อง 

48 ชุดวัดระดับความเขมของเสียงระบบดิจิตอล (sound mefer) 1 เครื่อง 

49 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส (electronics) 1 เครื่อง 

50 ชุดความตานทานเปลี่ยนคาได (Rheosfat) 1 เครื่อง 

51 ชุดทดลองแสง (Basic optics sustem) 1 เครื่อง 

52 ชุดทดลองโฮโลแกรมพรอมกลองจุลทรรศน  1 เครื่อง 

53 ชุดทดลองการแทรกสอดของแสง  1 เครื่อง 

54 ชุดทดลองเรื่องคลื่น (wave) 1 เครื่อง 

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

1 เครื่อง 

56 ชุดทดลองหาคาคงท่ีของแพลงค (Plancks consfanf) 1 เครื่อง 

57 เครื่องตรวจวัดรังสีแบบเคลื่อนท่ี (geiqer-muller) 1 เครื่อง 

58 ชุดทดลองกฎของคูลอมบเก่ียวกับปริมาณกระแสไฟฟา (coulomb balance) 1 เครื่อง 

59 เครื่องวัดปริมาณไฟฟาอเนกประสงค (digital.multimeter) 1 เครื่อง 

60 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟาตางระดับ (laborafery DC power 
supply) 

1 เครื่อง 

61 เครื่องกําเนิดคลื่นไฟฟา (function generator) 1 เครื่อง 

62 ตูควบคุมอุณหภูมิ (hot air oven) 1 เครื่อง 

63 เครื่องอังไอน้ําควบคุมอุณหภูมิ (heating water bath) 3 เครื่อง 
64 ตูอบ (Ovan) 2 เครื่อง 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

65 เครื่องกวนสารละลายจากผิวบน (agitator) 2 เครื่อง 
66 เครื่องกวนสารละลายสนามแมเหล็ก (Hot plate maginetic stic st) 10 เครื่อง 
67 เตาใหความรอน (hot plate) 30 เครื่อง 
68 ไมโครปเปตต (micropipettes) 7 ตัว 
69 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส (electronic balance) 5 เครื่อง 
70 เครื่องกรองน้ํากําจัดไอออน (water deionizer) 1 เครื่อง 
71 เครื่องทําน้ํากลั่น  1 เครื่อง 
72 ตูบีโอดี (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 เครื่องวิเคราะหโปรตีนและไนโตรเจน (nitrogen and protein analyzer) 1 เครื่อง 
79 เครื่องวัดความขุน (turbidity meter) 2 เครื่อง 
80 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography ; GC-MS) 1 เครื่อง 
81 เครื่องวิเคราะหโลหะโดยการดูดกลืนแสงเชิงอะตอมแบบเปลวไฟ (flame, 

graphite-AAS) 
1 เครื่อง 

82 เครื่องโครมาโทกราฟเหลวสมรรมณะสูง (HPLC-RI, UV) 1 เครื่อง 
83 ชุดสกัดอุปกรณซอกเลต (Soxhlet extraction apparatus) 3 ชุด 
84 เครื่องเตรียมตัวอยางและทําใหแหงท่ีจุดเยือกแข็ง (freeze drver) 1 เครื่อง 
85 เครื่องโพลาริมิเตอร (polarimeter) 1 เครื่อง 
86 เครื่องอินฟราเรดเปกโทรโฟโตมิเตอร (Infrared spectrophometer) 1 เครื่อง 
87 เครื่องวิเคราะหอันตรกิริยาระหวางรังสีแมเหล็กไฟฟาและนิวเคลียสใน

สนามแมเหล็ก (MNR)  
1 เครื่อง 

88 อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา (water sampler) 3 ชุด 
89 เครื่องถายภาพเจล (gel doc) 1 เครื่อง 
90 เครื่องวิเคราะหโปรตีนขนาดเล็ก (Electrophoresis) 1 เครื่อง 
91 ชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเสนเชือก (Standing Wave) 1 ชุด 
92 ชุดทดลองการเกิดกําทอน  (Resonance) 1 ชุด 
93 ชุดทดลองเรื่องเลนสรูปแบบตางๆ (Basic Optics Components) 1 ชุด 
94 ชุดทดลองทัศนศาสตรเบื้องตน (Basic Optics System) 1 ชุด 
95 ชุดทดลองสเปกตรัมของแสง (Spectrometer for Computer) 1 ชุด 
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ลําดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนท่ีมี 
อยูแลว 

96 ชุดทดลองไฟฟาสถิต (Electrostatics System) 1 ชุด 
97 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน (Basic Electronics) 1 ชุด 
98 ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟา (Hall Effect Gauss / Tesla Meter) 1 ชุด 
99 ชุดทดลองการสมดุลของแรงและกระแส  (Basic Current Balance) (SE-8607) 1 ชุด 
100 ชุดทดลอง RC circuit เชื่อมตอคอมพิวเตอร  (RC circuit Network) (UI-5210) 1 ชุด 
101 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ (Electronics DC and 

AC) 
1 ชุด 

102 ชุดทดลองสนามแมเหล็กไฟฟาเชื่อมตอคอมพิวเตอร (Electromagnetic Field 
connect Computer) 

1 ชุด 

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

1 ชุด 

104 ชุดทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกน (Millikan Oil Drop Apparatus) 1 ชุด 
105 ชุดทดลองกฎของคูลอมบ (Coulomb’s Law) 1 ชุด 
106 ชุดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric Effect System) (SE-6609) 1 ชุด 
107 ชุดทดลองตรวจจับรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา (Geiger-muller For Alpha, 

Gamma, Beta) 
1 ชุด 

108 ชุดทดลองนิวเคลียรพ้ืนฐาน(Intermediate Nuclear Laboratory System) 1 ชุด 
 

2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยูแลว 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ(Printer) 8 เครื่อง 
3 เครื่องฉายขามศีรษะ 5 เครื่อง 
4 เครื่องฉายทึบแสง 10 เครื่อง 
5 เครื่อง Copy  Printer 1 เครื่อง 
6 เครื่องถายเอกสาร 4 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงประจําหอง 10 เครื่อง 
8 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 

 



97 
 

 
 

2.2.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคน

สารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเตอรเน็ตจากเว็ปไซต http://aritc.yru.ac.th/ 
2.2.3.1 เอกสารและตํารา คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
 1.1) หนังสือ 
  1.1.1) ภาษาไทย   จํานวน 1,060 ชื่อเรื่อง 
  1.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน 110 ชื่อเรื่อง 

  รวม 1,170 ชื่อเรื่อง 
 1.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  1.2.1) ภาษาไทย   จํานวน  14 ชื่อเรื่อง 
  1.2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม  14 ชื่อเรื่อง 
  

1.3) วารสาร/นิตยสาร 
  1.3.1) ภาษาไทย   จํานวน  209 ชื่อเรื่อง 
  1.3.2 ภาษาอังกฤษ  จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม  209 ชื่อเรื่อง 
 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 2.1) หนังสือ 
  2.1.1) ภาษาไทย   จํานวน  1,428 ชื่อเรื่อง 
  2.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน  148 ชื่อเรื่อง 

  รวม  1,615 ชื่อเรื่อง 
  

2.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  2.2.1) ภาษาไทย   จํานวน  25 ชื่อเรื่อง 
  2.2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม  25 ชื่อเรื่อง 
 2.3) วารสาร/นิตยสาร 
  2.3.1) ภาษาไทย   จํานวน  204 ชื่อเรื่อง 
  2.3.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม  204 ชื่อเรื่อง 
 
 
 

http://aritc.yru.ac.th/
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 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 3.1) หนังสือ 
  3.1.1) ภาษาไทย   จํานวน  1,467 ชื่อเรื่อง 
  3.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน  148 ชื่อเรื่อง 

  รวม 1,615 ชื่อเรื่อง 
 3.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  3.2.1) ภาษาไทย   จํานวน   45 ชื่อเรื่อง 
  3.2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม   45 ชื่อเรื่อง 
 3.3) วารสาร/นิตยสาร 
  3.3.1) ภาษาไทย   จํานวน  209 ชื่อเรื่อง 
  3.3.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

       รวม  209 ชื่อเรื่อง 

 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 4.1) หนังสือ 
  4.1.1) ภาษาไทย   จํานวน  2,474 ชื่อเรื่อง 
  4.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน  194 ชื่อเรื่อง 

  รวม 2,668 ชื่อเรื่อง 
 4.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  4.2.1) ภาษาไทย   จํานวน   54 ชื่อเรื่อง 
  4.2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม   54 ชื่อเรื่อง 
 4.3) วารสาร/นิตยสาร 
  4.3.1) ภาษาไทย   จํานวน  208 ชื่อเรื่อง 
  4.3.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

 รวม  208 ชื่อเรื่อง 
 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
5.1) หนังสือ 

  5.1.1) ภาษาไทย   จํานวน  1,915 ชื่อเรื่อง 
  5.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน  82 ชื่อเรื่อง 

  รวม 1,997 ชื่อเรื่อง 
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 5.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  5.2.1) ภาษาไทย   จํานวน   82 ชื่อเรื่อง 
  5.2.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม   82 ชื่อเรื่อง 
 5.3) วารสาร/นิตยสาร 
  5.3.1) ภาษาไทย   จํานวน  217 ชื่อเรื่อง 
  5.3.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม 217 ชื่อเรื่อง 
 

2.2.3.2 เอกสารและตํารา คณะครุศาสตร 
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 1.1) หนังสือ 
  1.1.1) ภาษาไทย   จํานวน  776 ชื่อเรื่อง 
  1.1.2) ภาษาอังกฤษ  จํานวน   81 ชื่อเรื่อง 

  รวม  857 ชื่อเรื่อง 
  1.2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
  1.2.1) ภาษาไทย            จํานวน   13 ชื่อเรื่อง 
  1.2.2) ภาษาอังกฤษ                 จํานวน    - ชื่อเรื่อง 

  รวม   13 ชื่อเรื่อง 
 1.3) วารสาร/นิตยสาร 

 1.3.1)  ภาษาไทย  จํานวน 189 ชื่อเรื่อง 
  1.3.2) ภาษาอังกฤษ                 จํานวน   - ชื่อเรื่อง 

  รวม 189 ชื่อเรื่อง 
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2.2.4 ฐานขอมูลออนไลน 
2.2.4.1 ระบบฐานขอมูล e-book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี้ 

1) iGLibrary ( iG Publishing ) 
2) Gale Virtual Reference Library (eBook) 
3) 2eBook 

2.2.4.2 ระบบฐานขอมูล e-Journal ประกอบดวย 11  ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) ABI/INFORM 
2) ACM Digital Library 
3) Springer Link   
4) Web of Science 
5) ACS Journal 
6) Academic Search Complete 
7) EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
8) Computers & Applied Sciences Complete 
9) Education Research Complete 
10) H.W. Wilson 
11) Emerald 

2.2.4.3 ระบบฐานขอมูล e-Thesis ประกอบดวย 2  ฐานขอมูล ดังนี้ 
1) Pro Quest Dissertations & Theses Global 
2) Thailis 
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รายช่ือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะครุศาสตร e-book e-Journal e-Thesis 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1. iGLibrary ( iG 
Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 
 

1. ACMDigital Library 
2. Springer Link   
3. Web of Science 
4. ACS Journal 
5. Academic Search 
Complete 
6. EBSCO Discovery 
Service Plus Full 
Text 
7. Computers & 
Applied Sciences 
Complete 
8. Education 
Research Complete 
9. H.W. Wilson 

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 9 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
คณะวิทยาศาตรฯ e-book e-Journal e-Thesis 

สาขาวิชาฟสิกส 1. iGLibrary ( iG 
Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 
 

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

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
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คณะวิทยาศาสตรฯ e-book e-Journal e-Thesis 
สาขาวิชาเคมี 1. iGLibrary ( iG 

Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 

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

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
สาขาวิชาชีววิทยา 1. iGLibrary ( iG 

Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 

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

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
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คณะวิทยาศาสตรฯ e-book e-Journal e-Thesis 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1. iGLibrary ( iG 

Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 

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

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1. iGLibrary ( iG 

Publishing ) 
2. Gale Virtual 
Reference Library 
(eBook) 
3. 2eBook 

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

1. Pro Quest 
Dissertations & 
Theses Global 
2. Thailis 
 

รวม e-book 3 ฐาน e-Journal 8 ฐาน e-Thesis 2 ฐาน 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
           ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น  
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       2.4.1 สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 
       2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
       2.4.3 สรุปแหลงทรัพยากรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยท่ีผูสอนและผูเรียน
สามารถใชบริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้         

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่อและชองทางการเรียนรู เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน
นอกหองเรียน และเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1)  จั ด ใ ห มี ห อ ง เ รี ย น ท่ี มี สื่ อ 
อุปกรณ  พรอมใช งานอยา ง มี
ประสิทธิภาพ ท้ังในการเรียนการ
สอน การทํากิจกรรมในหองเรียน 
2) จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพ่ือให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติสราง
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3) จัดให มีหองการเรียนรูดวย
ตนเองเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ศึกษา คนควา หาความรูเพ่ิมเติม
ไดดวยตนเอง 
4) จัดใหมีหองสมุดใหบริการท้ัง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู ศึกษา คนคว า  หา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

1) ผลสํารวจความพรอมของสื่อ
อุปกรณท่ีจําเปนประจําหองเรียน
และหองปฏิบัติการจากอาจารย
และนักศึกษา 
2) จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ
ดิจิทัลท่ีมีใหบริการ และสถิติการ
ใชงานหนังสือ ตํารา สื่อดิจิทัล 
3) ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติฝกปฏิบัติ 
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3. การบริหารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม  

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
    3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
    3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไมมี 

    4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
ไมมี 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุมใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารย      
ท่ีปรึกษาประจํากลุมใหเปนไปตามคูมืออาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  
การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิชาการ ท้ังนี้ใหเปนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
สําหรับความตองการบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปนั้น  ยังมีความตองการครู

วิทยาศาสตรอยูเปนจํานวนมาก  คณะครุศาสตรโดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   มีการศึกษาขอมูลวิจัยอันเก่ียวเนื่องกับการประมาณความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ือนํามาใชในการวางแผนรับนักศึกษา 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1)  คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มีสวน
รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวน     
การดําเนินงานหลักสูตร  

      

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ท่ี 
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา  

      

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3  และ  มคอ.4 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

      

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม    
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอน ใหครบทุกรายวิชา 

      

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

      

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย   
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

      

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ 
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

      

8)  คณาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

      

9)  คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

      

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  
50 ตอป 

      

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
ใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต 
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซ่ึงมีรายละเอียดของกลยุทธการ
ประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 

      1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
      1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอนของ
อาจารย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย และ
บัณฑิตใหม 

2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
 เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของทาง
การศึกษา 

2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย  

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒ ิ

 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
4.3 ดําเนินการปรับปรุง 

4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
(มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 

4.3.2 ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
1) ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7) 
2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง    


	หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

