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ค ำน ำ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) จัดท าขึ้นโดยปรับปรุงเนื้อหาจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการและให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ขององค์ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดย
ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา จ านวนรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดั งนั้ น  คณ ะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ ว ไป               
จึงด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  
 
           คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
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สารบัญ 
 

 
 

 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 

หน้า 
ก 
ข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 1 
 3. วิชำเอก 1 
 4. จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรคุณภำพและมำตรฐำน 2 
 8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 2 
 9. ชื่อ เลขบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4 

 10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 6 
 11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำ 

ในกำรวำงแผนหลักสูตร 
 
6 

 12. ผลกระทบจำก ข้อ 11 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
7 

 13. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอ่ืนของ 
สถำบัน 

 
8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 11 
 1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
 2. แผนพัฒนำปรับปรุง 12 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 13 
 1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 13 
 2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 13 
 3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 16 
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 สารบัญ (ตอ่) 
 

 

  หน้า 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนหรือ 

   สหกิจศึกษำ) 
5. กิจกรรมเสริมควำมเป็นครู 

44 
 

50 
 6. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย 51 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 53 
 1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 53 
 2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 55 
              3. แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนจำกหลักสูตร  

    สู่รำยวชิำ 
4. กำรกระจำยควำมรับผิดชอบสมรรถนะจำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 

65 
 

78 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 95 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 95 
 2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 95 
 3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 96 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 97 
 1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 97 
 2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์ 97 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 99 
 1. ก ำกับมำตรฐำน 99 
 2. บัณฑิต 99 
 3. นักศึกษำ 99 
 4. อำจำรย์ 102 
 5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 102 
 6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 103 
 7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 104 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 107 
 1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 107 
 2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 107 



ง 
 

 สารบัญ (ตอ่) 
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร      :    25541491102751 
     ภาษาไทย      :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
     ภาษาอังกฤษ      :    Bachelor of Education Program  in General Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
     ภาษาไทย          ชื่อเต็ม    :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

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

          ชื่อย่อ     :    B.Ed. (General Science) 
 

3. วิชาเอก   
          ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
          5.1 รูปแบบ  

      หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาที่ใช้  
     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิีม่ีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
     ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  

ใช้หลักสูตรครั้งแรกเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2562  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง

ที่  1/2562  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2562 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562   ในปีการศึกษา 
2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
      8.1  ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
      8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
      8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
      8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
      8.5  ติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชา 
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9. ชื่อ เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0035x xx x อาจารย์ 
 

นายสุพัฒน์  บุตรดี ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

3 9203 0032x xx x อาจารย์ นางธารหทัย  มาลาเวช ปร.ด. นิเวศวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
1 8099 0024x xx x อาจารย์ นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง ค.ม. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
2556 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

3 8099 0102x xx x อาจารย์ นางสาวปริญทิพย์ รัตนบุรี วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 
วท.บ. 

 
เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

3 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9001 0025x xx x 
 

อาจารย์ นายประกิต  ไชยธาดา 
 

วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

3 8007 0063 xxxx 
 

อาจารย์ 
 

นายธวัชชัย  คงนุ่ม 
 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น

ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มี
ความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก  จึง
ต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการ
หลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมี
โออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจ
แบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

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

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
       ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการปรับเปลี่ยน
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  นอกจากนี้มีการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง ใฝ่รู้     
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
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ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
        เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

  12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

  12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

  12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
13.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
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13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคมุการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 ผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้

อย่างมืออาชีพ 
1.2  ความส าคัญ   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศชุมชนในด้านการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร
ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ  มีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้าน และปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่
ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า  

1.3  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1.3.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพครู เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพ 
      1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ

วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.3.3 มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างความรู้ใหม่อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการแสดงออกซ่ึง
ภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

1.3.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารและสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ  

1.3.5 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือเสริม 
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐาน  
    วิชาชีพและจรรยาบรรณของ  
    วิชาชีพของบุคลากรทาง  
    การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตร  
    อย่างสม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้  
   สอดคล้องกับความเปลี่ยน 

   แปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
   การเมืองและความก้าวหน้า 
   ทางวิชาการ 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

1. รายงานความพึงพอใจ  
    ของผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอด 
    คล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
    ทางสังคม  เศรษฐกิจ   
    การเมืองและความก้าวหน้า  
    ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย  
    ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน   
    และภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ  
    เรียนรู้ของบุคลากรด้านการ  
    เรียนการสอนให้มีนวัตกรรม  
    การจัดการเรียนรู้ที่ม ี 
    ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

1. ปริมาณงานบริการ  วิชาการ 
   ต่อบุคลากร   ด้านการเรียน  
   การสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

 ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์   

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
          มีการจัดการศึกษาฤดูร้อน  ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  ซึ่งระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
ภาคฤดูร้อน    เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 2.2.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.2.3 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์

และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

 2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี   

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60  

 60 120 180 240 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60  

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ แหล่งเงิน ประมาณรายรับ 
 
 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.  เงินรายได ้ - 780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200 

    1.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 780,000 780,000 780,000 520,200 2,860,200 

2.  งบประมาณแผ่นดิน - 655,800 764,700 969,900 293,000 2,683,400 

     2.1 เงินเดือน(ข้าราชการ) งบแผนดิน 132,400 98,400 250,600 185,100 666,500 

     2.2  เงินอุดหนุน(พนกังาน
มหาวิทยาลัย) 

งบแผ่นดิน 
475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 

     2.3 ค่าวัสดกุารศึกษา งบแผ่นดิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 

          รวมทั้งสิ้น - 1,435,800 1,544,700 1,749,900 813,200 5,543,600 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

% 2562 2563 2564 2565 รวม 
ก.งบบุคลากร 23.57 324,700 207,700 293,600 253,800 1,079,800 

1.เงินเดือน 14.55 132,400 98,400 250,600 185,100 666,500 

2. ค่าจ้างชั่วคราว 9.02 192,300 109,300 43,000 68,700 413,300 

ข.งบด าเนินงาน 36.60 405,300 488,300 554,600 228,900 1,677,100 

1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 28.75 315,300 398,300 464,600 138,900 1,317,100 

2.ค่าสาธารณูปโภค 7.86 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 

ค.งบลงทุน - - - - - - 
1.ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
ง.เงินอุดหนุน 39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร(พนกังาน
มหาวิทยาลัย) 

39.83 475,400 618,300 671,300 59,900 1,824,900 

           รวมทั้งสิ้น 100.0 1,205,400 1,314,300 1,519,500 542,600 4,581,800 

    งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน  ประมาณ 76,400 บาท 

และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  19,100  บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (เรียนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 4) 

      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
      การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560  (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาและไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกต ิ
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต 
แต่ละหมวดวิชาดังนี้   
                  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เรียนไม่น้อยกว่า                     30    หน่วยกิต 

        (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต                  
                   (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               12    หน่วยกิต 
               (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       6    หน่วยกิต 
               (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                       6    หน่วยกิต 
               (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี        6    หน่วยกิต 
         3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน           เรียนไม่น้อยกว่า          100    หน่วยกิต  

                   (1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                40     หน่วยกติ  
                       1. สาระวิชาชีพครู                                            26     หน่วยกิต                   
             2. ประสบการณ์วิชาชีพ                                 14     หน่วยกิต 

            (2) กลุ่มวิชาเอก                     เรียนไม่น้อยกว่า            60     หน่วยกิต  
                                1. วิชาเอกเดี่ยว                                                40     หน่วยกิต             
             2. วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก           
                                                                    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     20 หน่วยกิต                                            
                 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต   
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      3.1.3 รายวิชา 
     การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบ
ตัวเลข  7  หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ 
ISCED (International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
  DD ล าดับก่อนหลัง 

C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
  B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน 
 AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

  AAA  :  เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
  B      : ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษา    

ที่ควรเรียนไว้ดังนี้ 
           1 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
           2 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 

3 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 
4 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
5 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 
6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
7 ระดับปริญญาโท 
8 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
9 ระดับปริญญาเอก 

 C     : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น 
     1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                              (401-1--) 

2 กลุ่มวิชาประยุกต์วิทยาศาสตร์                           (401-2--) 
3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป  (401-3--) 
4 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่  (401-4--) 
5 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  (401-5--) 

                 6 กลุ่มวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  (401-6--) 
                 7 กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป                                           (402-1--) 
                 8 กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  (402-2--) 
                 9 กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลีเมอร์   (402-3--) 



16 
 

10 กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  (402-4--) 
11 กลุ่มวิชาชีวเคมี   (402-5--) 
12 กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์   (402-6--) 
13 ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยาของเซลล์                        (403-1--) 
14 พฤกษศาสตร์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช   (403-2--) 
15 สัตววิทยา ตัวอ่อน ปรสิต กีฏวิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์    (403-3--)   
16 พันธุศาสตร์       (403-4--) 
17 ไมโครเทคนิคปฏิบัติ   (403-5--) 
18 จุลชวีวิทยาและชีววิทยาประยุกต์   (403-6--) 

 
 

รายละเอียดรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                     30  หน่วยกิต 
               ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน  5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 
               1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
            นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                   2(1-2-3) 
   Intensive English Course 
  นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  9000001 เสริมทักษะภาษาไทย                                       2(1-2-3) 
   Intensive Thai Course 
  กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด หรือมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาเสริม
ทักษะภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 
  9000110  ภาษาไทยเพ่ือการ                                          3(2-2-5) 
   Thai Proficiency for Communication                  

    1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต   
         1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
         9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                                   3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
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         9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                           3(2-2-5) 
   English for Communication 
   9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                                      3(2-2-5) 
   English for Application  
   9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                                3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
          หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 1 
กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 

  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
         9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                         3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139        ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                 3(2-2-5) 
          Chinese for Communication 
    9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้                                            3(2-2-5) 
          Chinese for Application  
         9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                      3(2-2-5) 
          Chinese for Working Skills  

         1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
         9000142        ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                                       3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143        ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                               3(2-2-5) 
          Japanese for Communication 
         9000144        ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                                          3(2-2-5) 
          Japanese for Application  
         9000145        ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                    3(2-2-5) 
          Japanese for Working Skills 
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          1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
           9000146           ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน                                   3(2-2-5) 
                     Korean for Daily Life   
           9000147           ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                          3(2-2-5) 
                     Korean for Communication 
  9000148           ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้                                     3(2-2-5) 
               Korean for Application  
           9000149           ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                               3(2-2-5) 
               Korean for Working Skills 

 1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
          9000150            ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                             3(2-2-5) 
               Bahasa Indonesia for Daily Life 
          9000151            ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                                     3(2-2-5) 
               Bahasa Indonesia for Communication 
          9000152            ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                                3(2-2-5) 
               Bahasa Indonesia for Application  
          9000153            ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                          3(2-2-5) 
               Bahasa Indonesia for Working Skills 

          1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
          9000154            ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                3(2-2-5) 
               Bahasa Malaysia for Daily Life 
          9000155            ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                                        3(2-2-5) 
               Bahasa Malaysia for Communication 
          9000156            ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                                   3(2-2-5) 
               Bahasa Malaysia for Application  
          9000157            ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                            3(2-2-5) 
               Bahasa Malaysia for Working Skills 
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                1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
                9000158         ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                                  3(2-2-5) 
                   Burmese for Daily Life 
                9000159          ภาษาพมา่เพ่ือการสื่อสาร                                         3(2-2-5) 
                   Burmese for Communication 
                9000160          ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้                                    3(2-2-5) 
                   Burmese for Application  
                9000161          ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                              3(2-2-5) 
                   Burmese for Working Skills   
           
          1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
                9000208          สุนทรียภาพของชีวิต                                              3(3-0-6) 
                   Aesthetic Appreciation 

 9000205          พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                               3(3-0-6) 
                   Human Behavior and Self Development 
  9000206          ความจริงของชีวิต                                                  3(3-0-6) 
                   Meaning of Life 
  9000207          สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                                 3(3-0-6) 
                   Information for Study Skills 
 
          1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
               1.4.1 รายวิชาบังคับ 
                9000305         นครศรีธรรมราชศึกษา                                            3(2-2-5) 
                   Nakhon Si Thammarat Studies 
                1.4.2  รายวิชาเลือก   
   9000304         ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง*                                      3(2-2-5) 
                   Life and Sufficiency Economy  
                 9000306         อาเซียนศึกษา                                                      3(3-0-6) 
                   ASEAN Studies 
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                 9000307         พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                           3(2-2-5) 
                   Civics and Social Responsibility 
                 9000308         พลวัตของสังคมโลก                                               3(3-0-6)  
                   Dynamics of Global Society 
                 9000309        การจัดการเพ่ือชีวิต                                               3(3-0-6) 
                   Management for Life 
   
         หมายเหตุ บังคับเรียน รายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)  เฉพาะ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
          9000406       เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 
          Information Technology for Life 
          9000410       การบริหารจัดการสุขภาพ        3(2-2-5) 
          Health Management 
          9000403       พืชพรรณเพื่อชีวิต        3(2-2-5) 
          Plants for Life  
          9000407       การคิดและการตัดสินใจ         3(2-2-5)  
          Thinking and Decision Making 
          9000408       การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
          Development of Quality of Life and Environment 
          9000409       การเกษตรในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
          Agriculture for Daily Life 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                เรียนไม่น้อยกว่า 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                               เรียนไม่น้อยกว่า 

               2.1.1 สาระวิชาชีพครู                                                           ไม่น้อยกว่า  

 100 หน่วยกิต 
   40 หน่วยกิต 
   26 หน่วยกิต 

         1001103             คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and 
  Disposition 

3(2-2-5) 
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1002101   นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 
  Education Policy and Quality Management   

3(2-2-5) 

1021102   การพัฒนาหลักสูตร 
  Curriculum Development  

3(2-2-5) 

       1022306   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  Learning Management Methodology 

3(2-2-5) 

1031102   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา    
และการเรียนรู้ 

  Innovation and Information Technology for    
  Education and Learning 

3(2-2-5) 

       1042109   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1043415   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1051106   จิตวิทยาส าหรับครู 
  Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1131503   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
  Thai Language for Communication for Teachers 

2(1-2-3) 

              
    2.1.2  ประสบการณ์วิชาชีพ                                                        14  หน่วยกิต  
                  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน                                             2  หน่วยกิต 

            

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1    
Professional Practicum I   

1(45)  

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  2    
Professional Practicum  II  

1(45)  

                2.1.2.2 ประสบการณ์วิชาชีพ                                                   12  หน่วยกิต  
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    

Internship I 
 6(270) 

 
 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   
Internship II 

 6(270)  
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                                       เรียนไม่น้อยกว่า              60 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                                                     40 หน่วยกิต 
1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Science Learning Management  
 3(2-2-5) 

4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Seminar  on the Development of Knowledge and 
Scientific Innovation   

1(0-3-2) 

4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Researching and Development of Scientific 

Innovation 

3(2-2-5) 

 4011315 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics for Teacher I 

 3(2-2-5) 

4012317 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
Physics for Teacher II 

3(2-2-5) 

4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน  
Electrical and Energy 

3(2-2-5) 

 4021124 เคมีส าหรับครู 1 
Chemistry for Teacher I 

  3(2-2-5) 

4021125 เคมีส าหรับครู 2 
Chemistry for Teacher II 

3(2-2-5) 

 4031120 ชีววิทยาส าหรับครู 1 
Biology for Teacher I 

     3(2-2-5) 

4031121 ชีววิทยาส าหรับครู 2 
Biology for Teacher II 

3(2-2-5) 

4042103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy  and  Space 

3(2-2-5) 

4052108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
Earth System Science 

3(2-2-5) 

4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 
 

3(2-2-5) 



23 
 

4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
Mathematics for Science Teaching 

3(2-2-5) 
 

   2.2.2  วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก                                      
                                                               เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                        

 
20 หน่วยกิต 

1551626 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
English  for  Science Teacher  

2(1-2-3) 

4003204 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
Construction of Science Materials 

3(2-2-5) 

4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Project and Scientific Activity 

3(2-2-5) 

4012103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(2-2-5) 

4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

3(2-2-5) 

4012205 สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

3(2-2-5) 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
Science Laboratory in School 

3(2-2-5) 

4013207 การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ   
Reseach Methodology of Earth System Science 

3(2-2-5) 

4013102 วิทยาการค านวณ 
Computing Science 

 3(2-2-5) 

4013103 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
Nature and Scientific Inquiry 

3(2-2-5) 

4013412 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
Integrated Science 

 3(2-2-5) 

4023103 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Chemistry of  Natural  Products 

3(2-2-5) 

4023612 
 
 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
Water Quality Analysis 

3(2-2-5) 
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4033112 
 

นิเวศวิทยา 
Ecology 

3(2-2-5) 

4033209 
 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

School  Botanical  Garden       
3(2-2-5) 

 
4033404 พันธุศาสตร์ทั่วไป  

General Genetics 
  3(2-2-5) 

4033620 จุลชีววิทยา            
Microbiology 

3(2-2-5) 

4033621 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Plant  Tissue Culture 

   3(2-2-5) 

4033113 เทคนิคทางชีววิทยา 
Biotechnique 

3(2-2-5) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                6  หน่วยกิต 
                ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 
มนุษยศาสตร์ 

9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 3 0 6 
9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 

คณิต-วิทย์-เทคโนฯ 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพครู 1001103 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3 2 2 5 

วิชาเอกเดี่ยว 

4021124 เคมีส าหรับครู 1 3 2 2 5 
4031120 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3 2 2 5 

4091619 
คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร์ 

3 2 2 5 

รวม 21 14 10 37 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   61     

 
                                                                          
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เฉพาะด้าน 
 

สาระวิชาชีพครู 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

1031102 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

3 2 2 5 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 1 2 3 

วิชาเอกเดี่ยว 
4021125 เคมีส าหรับครู 2 3 2 2 5 
4031121 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3 2 2 5 
4011315 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3 2 2 5 

รวม 20 13 14 33 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   60     
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป ภาษาและการสื่อสาร 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพครู 1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3 2 2 5 

วิชาเอกเดี่ยว 
4012317 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3 2 2 5 
4052108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง 
สรรถนะฯ 

401xxxx นักศึกษาเลือก 1 3 - - - 
401xxxx นักศึกษาเลือก 2 3 - - - 
รวม 18+ 10+ 10+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   45+     

 
 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 
 

ภาษาและการสื่อสาร 9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 
คณิต-วิทย์-เทคโนฯ 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพครู 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 

1002101 
นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา  

3 2 2 5 

ประสบการณ์วิชาชีพ 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1    1 - 45 - 
วิชาเอกเดี่ยว 4042103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง 
สรรถนะฯ 

155xxxx นักศึกษาเลือก 3 2 - - - 
401xxxx นักศึกษาเลือก 4 3 - - - 
รวม 21 10+ 55+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   90+     
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 
ภาษาและการสื่อสาร 9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 

สังคมศาสตร์ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพครู 1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5 

วิชาเอกเดี่ยว 
1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 2 2 5 

4003403 
สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1 0 3 2 

วิชาท่ีเสริมสร้าง 
สรรถนะฯ 

401xxxx นักศึกษาเลือก 5 3 - - - 
403xxxx นักศึกษาเลือก 6 3 - - - 

วิชาเลือกเสรี  xxxxxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 22 8+ 11+ 22+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   41+     

 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 
ภาษาและการสื่อสาร 9000137 

ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ
ท างาน 

3 2 2 5 

สังคมศาสตร์ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

ประสบการณ์วิชาชีพ 1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2    1 - 45 - 

วิชาเอกเดี่ยว 
4003405 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

3 2 2 5 

4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน 3 2 2 5 
4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 2 2 5 

วิชาท่ีเสริมสร้าง 
สรรถนะฯ 

400xxxx นักศึกษาเลือก 7 3 - - - 

วิชาเลือกเสรี  xxxxxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 22 10+ 55+ 25+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =  90+     
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพ 1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6  270  

รวม 6  270  
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

เฉพาะด้าน ประสบการณ์วิชาชีพ 1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6  270  

รวม 6  270  
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 
 

 

    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

          ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข 
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3.2  ชื่อ- สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0035x xx x อาจารย์ 
 

นายสุพัฒน์  บุตรดี ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

3 9203 0032x xx x อาจารย์ นางธารหทัย  มาลาเวช ปร.ด. นิเวศวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 
ป.บัณฑิต
วิชาชีพ

คร ู

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
1 8099 0024x xx x อาจารย์ นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง ค.ม. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
2556 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

29 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0102x xx x อาจารย์ นางสาวปริญทิพย์ รัตนบุรี วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

3 9001 0025x xx x 
 

อาจารย์ นายประกิต  ไชยธาดา 
 

วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

3 8007 0063 xxxx 
 

อาจารย์ 
 

นายธวัชชัย  คงนุ่ม 
 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
                 3.2.2.1 เกณฑ์คุณสมบัตคิณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
สาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์   การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง 
และ 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
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3.2.2.2  ชื่อ-สกุล ผู้สอน 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0028x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอ านวย   น้อยผา 
 

วท.ม. การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524 
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2513 

3 8099 0058x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองมี 
 

ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2555 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2549 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

9 0980 0175x xx x อาจารย์ นายเกษมศักดิ์  แซ่ตั้ง 
 

วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

3 9599 0011x xx x อาจารย์ นางสาวิตรี  ชามทอง วท.ม. การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 2517 
3 8208 0000x xx x อาจารย์ นายศุภวุฒิ  เบญจกุล ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2560 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8204 0003x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวจุฑามาศ ศุภพันธ์ 
 

วท.ม. ชีววิทยา 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

    วท.บ. พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2544 

3 8011 0014x xx x 
 
 
 

อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย 
 
 
 

ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
คม. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 
3 8098 0001x xx x 

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
 

นางจุติพร อัศวโสวรรณ 
 

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 
กศ.ม. จิตวิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2534 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 
3 8409 0010x xx x อาจารย์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8001 0077x xx x 
 

อาจารย์ 
 

นางสาวจันจิรา นาวารัตน์ 
 

กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2542 

วท.บ. พยาบาลและผดุง
ภรรค์ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

2536 

33 



34 
 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 9399 0001x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2561 

M.Ed. Education policy & 
Management 

University of Melbourne, 
Australia 

2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531 

3 8009 0067x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ศษ.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
3 8006 0053x xx x  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 
ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518 

34 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

4 8001 0000x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2560 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
ศษ.บ. การวัดผลและ

ประเมินผล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3 3201 0079x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535 

3 8005 00026 xxx อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและพัฒนา
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์-การสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                    
ประสานมิตร 

2540 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 

ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8008 0035x xx x รอง
ศาสตราจารย์ 

นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน ์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

ร.ป.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8605 0015x xx x อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 

1 8099 0007x xx x อาจารย์ นางสาวศึกษา เรืองค า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

3 8001 0008x xx x อาจารย์ นายเศณวี ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
ค.บ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 

1 8699 00080 xxx อาจารย์ นายนันทวัฒน์  เนตรเจริญ อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 
ศศ.บ. ภาษาเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

1 9399 00082 xxx อาจารย์ นางสาววรกร ธรรมภิบาล
อุดม 

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 

3 8001 0036x xx x อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                   
ประสานมิตร 

2536 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

   ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดี
ไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
ประสานมิตร 

2531 

3 1020 0237x xx x อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 
ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

1 8007 0000x xx x อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

3 8001 0072x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ ์
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ค.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
3 8008 0073x xx x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
นางสาวอภิณห์พร สถิตย์
ภาคีกุล 

Grad. 
Dip 

Teaching English as 
a Foreign Language 

University of Sydney, 
Australia 

2538 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
ค.บ. ประถมศึกษา-

ภาษาอังกฤษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 

3 8003 0034x xx x อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

37 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8001 0072x xx x 
 

อาจารย์ 
 

นางสาวอารี สาริปา 
 

Ed.D. Curriculum & 
Instruction 

University of Science 
Malaysia, Malaysia 

2548 

ค.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 
3 8001 0036x xx x  อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

2546 

ศศ.บ. การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ 

สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 

3 8001 0185x xx x 
 

อาจารย์ นายอรุณ  จุติผล ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2554 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2552 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 
 

2530 

38 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 8008 0007x xx x 
 
 

อาจารย์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
ค.บ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 

3 8181 006x xx x 
 
 

อาจารย์ นางทิพวรรณ  ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 
3 8006 0053x xx x 

 
 

อาจารย์ นางเบญจพร  ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
2536 

3 9499 0024x xx x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางเกศริน มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2526 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 
 

2524 

39 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8699 0000x xx x อาจารย์ นางสุจินต์  หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

   

ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

2527 

3 8099 0025x xx x อาจารย์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ตัน
ตระกูล 

กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2545 

ค.บ. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540 

3 0114 0191x xx x อาจารย์ นางสาวรพีพรรณ อักษราว
ดีวัฒน์ 

กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะ
แนว 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2539 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 
3 8001 0093x xx x อาจารย์ นางอรดา  โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 
1 8099 0026x xx x อาจารย์ นายวีรศักดิ์  ทวีเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2557 
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เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2556 

3 8001 0044x xx x อาจารย์ นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการเป็นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
สังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้น
เรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูร
ณาการความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
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   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

           4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
      4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

                4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละ
รายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  
                        4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2  
                        4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
       4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
                        4.2.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษาท่ี 4                   
                        4.2.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 4 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
ชั้นปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  
ชั้นปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 
ชั้นปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการใน
รายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิงบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
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ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
ชั้นปีที ่3  

ภาคการศึกษาที่ 2 
1023802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024836 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 2 

 
     4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซ้ึง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
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  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

 4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  

4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที ่

  4.4.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผุ้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
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และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

   4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

 สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่ 1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่  1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 

สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่  2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

   สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 



48 
 

  สมรรถนะรองที่ 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที ่4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษะที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ 
ชั้นปี 

1 2 3 4 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในอาชีพครู     

2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่  
    ชุมชนและสังคม     

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และความเป็นไทย     
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์  
    พระราชา 

    

5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด     
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา     
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง     
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์     
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ     
10. กิจกรรมทางวิชาการ     

11. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต     

รวม 5 7 6 4 
 
 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
          ก าหนดให้ท างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ โดยจะต้องเกี่ยวข้องกับการทดลองและสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  และการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน  หรือโครงงานผลิตสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  โดยหัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
6.2.1 สามารถท าการวิจัยวิทยาศาสตร์ตามระเบียบวิธีวิจัย  โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
6.2.2 สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
6.2.3 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ใหม่และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ 
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6.2.4 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา  
  6.2.5 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          6.2.6 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 
          6.2.7 สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ 

6.3 ช่วงเวลา  
      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 
6.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
6.5 การเตรียมการ  

             มีการเรียนวิชาสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยเป็นรายกลุ่มในภาคเรียนที่ 1  ชั้นปีที่ 3  ก่อนการท าการวิจัยเป็น
รายบุคคลในวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2  ชั้นปีที่ 3  มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งการสืบค้นข้อมูล   อีกทั้งมีการอบรมการใช้โปแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และนักศึกษาเรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
      6.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ  โดยวิจัยดังกล่าว
ต้องมีผลการวิจัยที่เชื่อถือได้และต้องสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  และการน าเสนอที่มีอาจารย์
สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
    1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้ วิ ธี การสอน ตามรูปแบบ
โครงงานฐานวิจัย และการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน และเลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถ ใช้ คอม พิว เตอร์ และ เทค โน โลยี ม า
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 
ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ ความเข้ า ใจอย่ างลึ กซึ้ ง ใน
เนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณใน
การแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถ
ในการวิจัย การวัดและการประเมินผล การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณา
การกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมใน
การด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

ม ีท ัก ษ ะ ท า ง ส ัง ค ม ท า ใ ห ้น ัก ศ ึก ษ า ม ีม น ุษ ย
สัมพันธ ์ที ่ด ีสามารถท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้ ให้



 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทร
ศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้  ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน  เสมอต้นเสมอปลาย  มีจิต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเอง
ได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษ 
     1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะที่พึงประสงค์ 
     2. โครงการอบรมปฏิบัติการ 
     3. โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
     4. โครงงานฐานวิจัย 
     5. สะเต็มศึกษา 
 
    1.2 สมรรถนะของนักศึกษา    

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 
ชั้ นปี ที่  1 รอบรู้ ด้ า น เนื้ อห า และทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน เกิด
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมี
จิตวิทยาศาสตร์ 
 

อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องความปลอดภัย
ในการใช้ห้องปฏิบัติการ  และการใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนการ
ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ ผ่านการ
ทดสอบเพ่ือรับ safety card  และบูรณาการการ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 

ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้ระบบการ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 

ให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝนในการเป็น
ผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มย่อยในการอบรมโครงงานและ
อบรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  และ
ปฏิบัติการสอบสอน โดยจ าลองการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ชั้นปีที่  3  เป็นผู้ สอนร่วมจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
ภายใต้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 

จัดอบรมการสร้างสื่อนวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ 
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรม และ
น าไปทดลองปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 เป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างครูมือ
อาชีพ 
 

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ การสร้างสื่อนวัตกรรม 
และการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และให้นักศึกษา
ฝึกเขียนบทความวิจัยเพ่ือการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานในรูปแบบการประชุมวิชาการ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
              2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
                 3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 
                2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                          1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 
                          2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ชื่น
ชอบ แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
                          3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                  1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกชั้น
เรียน 
                           2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
                           3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

43
0 

53 



 

2.1.2 ด้านความรู้ 
        2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
 2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน 

 3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
 3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
      2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
   3) ตรวจผลงาน  แบบฝึกหัด 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
   2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
      2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์ผลงานต่าง ๆ 
      3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ สัมภาษณ์ 
จัดท ารายงาน และน าเสนอ  
      4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
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 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
           4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
    2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง 
    3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
      2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
           2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
     2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
การยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
            2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น  การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
            3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      2) การมอบหมายงาน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    3)  ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 
 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
    1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
                       2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
    3) ตรวจผลงาน 

     2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

        2.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
         2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
            3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
         4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
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       2.2.1.2 ด้านความรู้   
             1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
        2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน    

         3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน    

          4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

           5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

           6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

              2.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

          1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

          2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
           3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
                2.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

              1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
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          2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

      3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

      4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
               2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       1) วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศท้ังที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
       2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 

        3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน          
             2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

           1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

       2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

       3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เ รียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน

58 



 

พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

     4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

         5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอน  

              เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ  

1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
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      7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
      8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
      9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped Classroom) 

10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(Phenomenon-based learning ) 

11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-Based Learning) 
 12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research-Based Learning) 
 13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning) 

14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครตสิ (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
17) Team-based Learning 
18) Workplace-based Learning 
19) MOOC (Massive Open Online Course) 

                   20) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
 21) การเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม CCR 

 
          2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมิน
เป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมี
ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องใน
หลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบ
อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี  และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 
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1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ 

2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง  
3) การประเมินกรณีศึกษา 
4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี  
6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
  3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความส าคัญ

ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ท้องถิ่นและ ประชาคมนานาชาติ 
          3.1.2 ผลการเรียนรูด้้านความรู้ 
 3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

 3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน 
 3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อม 
          3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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   3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอ
แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
   3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
     3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
     3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
    3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
    3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                  ความรับผิดชอบหลัก        O ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต 

 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   O O O    O      O  

9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/1   O  O O O       O  

9000111  ภาษาไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)    O  O O O       O  

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 2/2 O    O  O  O O  O  O O 

9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 2/1 O    O  O  O  O O  O O 

9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 3/1 O    O O O  O O  O  O O 

9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

3(2-2-5) 3/2 
O    O O     O O  O  

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการ  
              ท างาน 

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

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  O    O  O  O O  O  O O 

9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 
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รายวิชา หน่วยกิต 

 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการ  
               ท างาน 

3(2-2-5) 
 

O    O O     O O  O  

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 
 

O    O  O  O O  O  O O 

9000147  ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000148  ภาษาเกาหลเีพื่อการประยุกต์ใช้               3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการ  
               ท างาน 

3(2-2-5) 
 

O    O O     O O  O  

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 
 

O    O  O  O O  O  O O 

9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ             
              ประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5) 
 

O    O O O  O O  O  O O 

9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5) 
 

O    O O     O O  O  

9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับ    
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 
 

O    O  O  O O  O  O O 

9000155  ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000156  ภาษามาเลเซียเพื่อการ  
              ประยุกต์ใช้ 
 

3(2-2-5) 
 

O    O O O  O O  O  O O 
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รายวิชา หน่วยกิต 

 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะ  
               การท างาน 

3(2-2-5) 
 

O    O O     O O  O  

9000158  ภาษาพม่าส าหรับ  
              ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 
 

O    O  O  O O  O  O O 

9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  O    O  O  O  O O  O O 

9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)  O    O O O  O O  O  O O 

9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการ 
               ท างาน 

3(2-2-5) 
 

O    O O     O O  O  

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา  
              ตน 

3(3-0-6)    O   O   O     O  

9000206  ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)       O   O  O  O O O 

9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
              ค้นคว้า 

3(3-0-6) 3/1  O O  O O   O O   O  O 

9000208  สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 1/1     O   O    O  O  

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 3/2         O    O   

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 1/2  O  O     O   O O   

9000306  อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)   O  O     O   O O   

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อ  
              สังคม 

3(2-2-5) 
 

               

9000308  พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6)   O    O     O     

9000309  การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6)      O     O   O   
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รายวิชา หน่วยกิต 

 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5)   O      O       O 

9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 1/1  O O  O O         O 

9000407  การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   O   O    O     O  

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  
               สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 
 

 O O  O         O O 

9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)   O   O    O  O   O  

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 2/2   O  O   O      O  
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    3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
         3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
      3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
      3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ 
      3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
         3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

  3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน    

   3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน    

   3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

   3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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    3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

  3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม   
            3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  3.2.4.1 รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

  3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่
ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

  3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  3.2.5.1 วิเคราะห์เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ 
หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 
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  3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   3.2.6.1 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อ และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

     3.2.6.2 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

   3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 

   3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

   3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

  

 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นปี 
/

ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    
 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ 
ตัวเลข การ 

สื่อสารและเทคโน 
โลยีสารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                            

1001103 คุณธรรม จริยธรรม   
             จรรยาบรรณ  และจิต  
             วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1/1                          

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
             สารสนเทศเพือ่การสื่อสาร  
             การศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 1/2                          

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1/1                          

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรบั  
             คร ู

2(1-2-3) 1/2                          

  1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
               การศกึษา  

3(2-2-5) 2/2                          

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                          

1042109 การวัดและประเมินผลการ   
             เรียนรู ้

3(2-2-5) 2/2                          

70 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

(ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป ี
/ 

ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                          

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกิต) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2                          

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2                          

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1                          

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวชิาชีพครู 

40                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้น 
ปี/ 
ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและเทค 
โนโลยีสารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเอกเดี่ยว (40 หน่วยกิต) 

4021124 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 1/1 O       O O  O O       O O   O O O 
4031120 ชีววิทยาส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 1/1 O       O O  O O       O O   O O O 
4011315 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 1/1 O       O O  O O       O O   O O O 
4021125 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 1/2   O      O  O O       O O   O  O 
4031121 ชีววิทยาส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 1/2   O      O  O O       O O   O  O 
4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับ  
             การสอนวทิยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 1/2   O      O  O O       O O   O  O 

4012317 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 2/1   O      O  O O       O O   O  O 
4052108วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ              3(2-2-5) 2/1   O      O  O O       O O   O  O 
4042103 ดาราศาสตร์และ  
             อวกาศ 

3(2-2-5) 2/2   O      O  O O     
 

 O O   O  O 

4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 3/2   O      O O  O       O O   O  O 
4063102 วิทยาศาสตร์  
             สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 3/2   O O   O O    O O   O   O    O  O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต 

ชั้นป ี
/ 

ภาค
เรียน 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1023401 การจัดการเรียนรู้  
             วิทยาศาสตร์              

3(2-2-5) 3/1    O    O  O      O        O  

4003405 การวิจยัและพัฒนา  
             นวัตกรรมทาง  
             วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2     O  O  O  O   O   O O   O  O  O 

4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์  
             ความรู้และนวัตกรรม  
             ทางวิทยาศาสตร์ 

1(0-3-2) 3/1     O  O  O  O O  O   

 
   O  O  O 

วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก   (20 หน่วยกิต) 

4012103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-2-5) 2/1   O      O O  O       O O   O  O 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 2/1   O      O O  O       O O   O  O 
4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 2/2   O  O  O  O  O   O    O O O     O 
1551626  ภาษาอังกฤษส าหรับ   
              ครวูิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 2/2   O O O  O  O  O O  O  O      O    

4003204 การผลิตอุปกรณ์การ 
             สอนวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/1   O O    O  O   O   O 
 

 O     O  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น 
ปี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

4003404 โครงงานและกิจกรรม   
             ทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2   O  O  O  O  O   O   
 O  O  O   O 

4013101 การปฏิบัตกิารวิทยา 
            ศาสตร์ในโรงเรียน     

3(2-2-5) 3/1   O      O O O O       O O  O   O 

4013412 วิทยาศาสตร์บูรณา  
             การ                                                            

3(2-2-5) 3/1 
  O  O  O  O  O O  O   

 O O  O  O  O 

4013102 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 3/1  O O O    O O   O O O    O   O O O O  
4013103 ธรรมชาติและการ  
            สืบเสาะทาง  
            วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2   O O O  O     O   O O 
 

   O    O 

4013207 การศึกษาวิจยัวิทยา 
            ศาสตร์โลกทั้งระบบ             

3(2-2-5) 3/1   O      O  O O     
 

 O O     O 

4023103 เคมีผลิตภัณฑ์   
             ธรรมชาต ิ

3(2-2-5) 3/1   O      O O  O     
  O O   O  O 

4023612 การวิเคราะห์คุณภาพ 
             น้ า 

3(2-2-5) 3/1   O      O O  O     
 

 O O   O  O 

 
 
 
 

74 



105 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น 
ปี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3  4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

4033112 นิเวศวิทยา  3(2-2-5) 3/1   O      O O  O       O O   O  O 
4033209 สวนพฤกษศาสตร์  
            โรงเรียน 

3(2-2-5) 3/1   O      O   O     
 

 O O   O  O 

4033404 พันธุศาสตร์ท่ัวไป   3(2-2-5) 3/1   O      O  O O       O O   O  O 
4033620 จุลชีววิทยา            3(2-2-5) 3/1   O      O O  O       O O   O  O 
4033621 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
             พืช   

3(2-2-5) 
3/1   O      O   O     

 
 O O   O  O 

4033113 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 3/1   O      O O  O       O O   O  O 
รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเอก                          

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้รวมตลอดหลักสูตร                          
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

8. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 8.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
9. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ 

10. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และเอดส์  สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
11.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

13.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
13.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

14. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 
 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ 

17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์  17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ใน 
ท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ใน
การจัดการแสดง 
17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ใน
หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
 18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
 18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 



79 
 

 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 21 .4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  
 พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

23.1 อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท า
แผนงานและโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลัก/รอง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 14.1 14.2 15.2 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                
 

 
 

      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2                
 

 
 

      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3                
 

 
 

      

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3                
 

 
 

      

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3                
 

 
 

      

9000307  พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                
 

 
 

      

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1                
 

 
 

      

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 2                         

รวม 30  3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลัก/รอง 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 20.1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2 
                  

 
 

 
 

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

3(2-2-5) 2 
                  

 
 

 
 

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การประยกุต์ใช้ 

3(2-2-5) 3 
                  

 
 

  

9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ทักษะการท างาน 

3(2-2-5) 3                       

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                       
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3                     
  

9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a 
                  

  
  

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                       
9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1 
                  

 
   

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 2 
                  

 
   

รวม 30  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 3 2 
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    4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
              4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู 

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเปน็ระบบ 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมสี่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชพี 

4. มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

83 



86 
 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที ่1 สมรรถนะหลักที ่2 สมรรถนะหลักที ่3 สมรรถนะหลักที ่4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 รวม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพคร ู                         
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1   
   

  
   

  
     

   
 
 

  
 

 

5 

1021102 การพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 1/2           
           6 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1   

  
 

 
  

  
 

 
  

    
 

 
   

   
 

 

8 

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                 
     8 

1131502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1                      4 

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2/2                      6 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1        
 

 
  

  
 

 
  

 
  

      

 8 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2           
           7 

1043415 การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                      7 

ปฏิบตัิการสอน                         
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 2/2      

     
      

    
 10 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 3/2      
     

      
    

 10 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1      
     

       
   

 17 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) 4/2      
     

       
   

 17 

รวม 40  4 3 2 2 1 6 5 5 4 13 8 4 5 4 5 13 5 3 5 3 13  
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                 4.2.2 กลุ่มวิชาเอก  
     สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1.ความรอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับ 
อุดมศึกษา 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิทยา 
1.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 

1.3 มีทักษะในการสื่อสารการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

2. ทักษะการปฏิบัติ 
การวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

2.1 มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
ทดลองทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  
2.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 

3. การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

3.1 มีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

4. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลัก

วิทยาศาสตร ์
4.1 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
4.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 
4.3 มีความสามารถในการสังเกตปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

5. ความรอบรู้วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือ
การด ารงชีวิต 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์เชิงบูรณา
การทั้งชีวภาพและกายภาพและการน าไปใช้ให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) 

6. ความรอบรู้และทักษะด้านสะเต็มศึกษาเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

6.1 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็ม
ศึกษา  
6.2 มีความสามารถในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ตามแนวทางของ สสวท. ได้อย่างมืออาชีพ 
6.3 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท. 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
6.4 วางแผนการจัดการจัดการเรียนรู้สะเต็มตาม
แนวทางของ สสวท.  
6.5 ประเมินการจัดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  

7. ทักษะในศตวรรษที่ 21  7.1 มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครูวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 21 

8. การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล 

8.1 รู้และสามารถปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

9. ความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

9.1 รู้และสามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า 
พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
9.2 มีจิตส านึกอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์
พระราชาและหวงแหนทรัพยากร 

10. การร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

10.1 สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์
ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.2 สร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ
ของภูมิปัญญาบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 

11.1 รู้และสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์   

12. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.1 สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
12.2 ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12.3 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
13. การท าโครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

13.1 มีความรู้และความสามารถในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

14. ความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 

14.1 สามารถท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สากล 
14.2 ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 
14.3 สามารถน าเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา   

15. ทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการเป็นครูวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21  

15.1 มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา  
15.2 มีทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า 
15.3 มีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ 
15.4 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
15.5 มีทักษะดิจิทัล 

16. การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติ
เพ่ือการตัดสินใจ 

16.1 สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 
หรือสถิติเชิงอ้างอิง ที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล   
16.2 ค านวณค่าสถิติจากกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ 
16.3 ตีความหมายจากค่าสถิติเพ่ือบอกแนวโน้ม หรือ
ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา 

17. ใช้ความรู้ทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

17.1 มีความรู้ทางองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 

18. ใช้ความรู้ทางการวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพ่ือ
ใช้เป็นพ้ืนฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

18.1 มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 

19. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ 

19.1 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
19.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
19.3 มีความสามารถในการสังเกตปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

20. ความรอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา 

20.1 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิทยา 
20.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 

21. ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
 

21.1 มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
ทดลองทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  
21.2 มีจิตวิทยาศาสตร์ 

22. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

22.1 มีความรอบรู้หลักการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และบูรณาการสู่การเรียนการ
สอน 

23. ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์เพ่ือการด ารงชีวิต 23.1. มีความรอบรู้หลักทางการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมเพ่ืออธิบายและน าไปใช้ให้เกิดความเป็นอยู่
ที่ด ี

24. การสืบค้นและเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือจัดท า
บทความวิชาการ ส าหรับการสัมมนาวิชาการ 
 
 

24.1 สามารถสืบค้นและประเมินบทความวิชาการและ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือการสัมมนา 

24.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ   เรียบเรียง
ข้อมูลเพ่ือจัดท าบทความเชิงวิชาการส าหรับเผยแพร่ 

25. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

25.1 สามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านการศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิชาการและผลการวิจัยทางวิทยา 
ศาสตร์ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการน าเสนอ 

26. ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
(computational thinking & coding) 
 

26.1 มีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นขั้ นตอนโดยใช้ พ้ืนฐานการคิ ด เชิ งค านวณ 
(computational thinking & coding)  

27. ความรอบรู้ธรรมชาติชองวิทยาศาสตร์ 
  

27.1 มีความรู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)  

 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

สมรรถนะหลักที่ 1 
สมรรถนะหลักที่ 

2 
สมรรถนะหลักที่ 

3 
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

สมรรถนะ
หลักท่ี 7 รวม 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 
วิชาเอกเดี่ยว 
4021124 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 1/1                4 
4031120 ชีววิทยาส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 1/1                4 
4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับการ  
             สอนวิทยาศาสตร์             

3(2-2-5) 1/1 
      

         
2 

4021105 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 1/2                4 
4031121 ชีววิทยาส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 1/2                4 
4011315 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 1/2                4 
4012317 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 2/1                4 
4052108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 2/1                3 
4042103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 2/2                3 
4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 2/2                5 
วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 
4012103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-2-5) 2/1                1 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 2/1                1 
1551626 ภาษาอังกฤษส าหรับครู  
             วิทยาศาสตร์ 

2(1-2-3) 2/2       
   

 
    

 1 

4003404 โครงงานและกิจกรรมทาง   
            วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2       
   

 
    

 1 

รวม 60  6 6 6 6 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)  

 

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้นปี/ 
ภาค
เรียน 

สมรรถ
นะหลัก

ที่ 8 

สมรรถนะ 
หลักที่ 9 

สมรรถนะหลักที ่
10 

สมรรถนะ
หลักที่ 11 

สมรรถนะหลักที่ 12 
สมรรถ 

นะหลักที่ 
13 

สมรรถนะหลักที่ 14 สมรรถนะหลักที่ 15 สมรรถนะหลักที่ 16 
รวม 

8.1 9.1 9.2 10.1 10..2 11.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16.1 16.2 16.3 

วิชาเอกเดีย่ว 
4013101 การปฏิบัตกิารวิทยา 
             ศาสตร์ในโรงเรียน        

3(2-2-5) 3/1 
     

                
1 

1023401 การจัดการเรียนรู้  
             วิทยาศาสตร์              

3(2-2-5) 3/1 
         

            
4 

4003405 การวิจยัและพัฒนานวัต 
             กรรมทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2      
     

           11 

วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 
4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 3/1                      4 
4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 3/2                      1 
4013412 วิทยาศาสตร์บูรณาการ   3(2-2-5) 3/2                      2 
4003204 การผลิตอุปกรณ์การ 
            สอนวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/1          
 

   
        

1 

4003404 โครงงานและกิจกรรม  
             ทางวิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 3/2      
 

       
        

1 

รวม 60  1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก)  

รายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะ
หลักที่ 17 

สมรรถนะ
หลักที่ 18 

สมรรถนะหลักที ่19 สมรรถนะหลัก 
ที่ 20 

สมรรถนะหลักที ่
21 

สมรรถนะ 
หลักที่ 22 

สมรรถนะ 
หลักที่ 23 

สมรรถนะ 
หลักที่ 24 

สมรรถนะ 
หลักที่ 25 

สมรรถนะ 
หลักที่ 26 

สมรรถนะ 
หลักที่ 27 รวม 

17.1 18.1 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 21.1 21.2 25.1 26.1 24.1 24.2 25.1 26.1 27.1 
วิชาเอกเดีย่ว                    
4004401 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ 
             นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1(0-3-2) 3/1        
    

   
  

3 

วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก 

1551626 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์              2(1-2-3) 2/2                 1 

4023103 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5) 3/1                 1 

4023612 การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3(2-2-5) 3/1                 1 

4013207 การศึกษาวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ               3(2-2-5) 3/1                 3 

4033112 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 3/1                 4 

4033620 จุลชีววิทยา            3(2-2-5) 3/1                 4 

4033209 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-2-5) 3/1          
       1 

4033404 พันธุศาสตร์ทั่วไป  3(2-2-5) 3/1           
      1 

4033621 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5) 3/1      
           4 

4033113 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 3/1                 4 

4014101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 3/1                 1 

4014102 ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง  
             วิทยาศาสตร์              

3(2-2-5) 3/2          
      

 1 

รวม 60  1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1  
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) 
    ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผล
การประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเยี่ยม  ค่าระดับคะแนน 4 
1.2 ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 
1.3 ผลการประเมิน B หมายถึง ดี  ค่าระดับคะแนน 3 
1.4 ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
1.5 ผลการประเมิน C หมายถึง พอใช้ ค่าระดับคะแนน 2 
1.6 ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน ค่าระดับคะแนน 1.5 
1.7 ผลการประเมิน D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
1.8 ผลการประเมิน E หมายถึง ตก  ค่าระดับคะแนน 0 

     ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 2. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
ผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 
  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไมผ่่าน 

  ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
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โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560   
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
   3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1  
   3.1.5 มีผลการประเมินความสารมารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
          3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
          3.1.7 ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา 
   3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
   3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด     
       3.2.3 ผ่านข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำโครงกำรปฐมนิเทศ สัมมนำอำจำรย์ใหม่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
และโครงกำรพัฒนำอำจำรย์ของคณะครุศำสตร์ 

1.2 กำรจัดให้มีอำจำรย์พ่ีเลี้ยงท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน 

1.3 กำรก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำร่วมสังเกตกำรสอนของอำจำรย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ต้องเข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำอำจำรย์ในหัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร  
     2.1.2 ศึกษำดูงำนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด

และกำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้ำงโอกำสให้อำจำรย์มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล กำรวิจัย และกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรระหว่ำง
อำจำรย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
         2.2.1 พัฒนำอำจำรย์ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ  และต ำแหน่งทำงวิชำกำร ได้แก่ ด้ำน 
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรท ำผลงำนเพ่ือก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำร่วมกำรอบรม กำรประชุมสัมมนำ และดูงำนทำงวิชำกำร
และวิชำชีพในสถำนศึกษำหรือองค์กรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์ผลิต และกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ ในกำร
ประชุมวิชำกำรท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ 
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หมวดที ่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วยประธาน 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจน ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน  

 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปเปิดการเรียนการสอนในปี 2549 และได้มีการปรับปรุงในปี 
2553 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปี 2554  ในปี 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐาน 
TQF เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปี 2556 – 2559 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และในปี 2559 มี
การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐาน TQF เพ่ือใช้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560-
2561 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)) และในปี 
2562 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามมาตรฐาน TQF เพ่ือใช้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีงานท า
หลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มีงานท าที่ตรงสาขา มีบางส่วนที่
ประกอบอาชีพอิสระ มีระดับความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดี 
 
3. นักศึกษา 

สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากระบบและ
กลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมวิ ธีการรับสมัคร การ
สอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติตาม มคอ.2 
ในจ านวนที่ต้องการ สามารถอธิบายเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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3.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก 

       3.1.1 แผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 
    3.1.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
 3.1.3 ข้อก าหนดของคุรุสภา 
    3.1.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและจ านวนนักศึกษาคงอยู่  

3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปส่งข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาไปยังส านักส่งเสริมและงาน
ทะเบียนเพ่ือที่จะประกาศรับนักศึกษาทั้งประเภทรับตรง  และคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  โดยทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  
3.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  
  (2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย

อย่างร้ายแรง 
  (5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพคร ู
  (6) มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  (7) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

3.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไมน่้อยกว่า 18 

หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.2.1.3 เกณฑ์อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ เช่น ประเด็นการ

สัมภาษณ์ 
3.2.1.4 เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนด สถานพยาบาลที่

สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ 
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3.2.2 วิธีการรับนักศึกษามี 2 แบบ คือ  
3.2.2.1 แบบวิธีคัดเลือกตรง ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 80 ของจ านวนรับ

นักศึกษา  
3.2.2.2 แบบการสมัครสอบคัดเลือก (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคใต้) ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 20 ของจ านวนรับนักศึกษา 
3.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกโดย การสอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ และสอบสัมภาษณ์โดย 

ด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 
3.3.1 สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้) 

3.3.1.1 วิธีคัดเลือกตรง สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 
(1) สอบความรู้ทั่วไป 
(2) วัดแววความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 
(3) วิชาความสามารถเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3.3.1.2 วิธีการสมัครสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต้สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 

 (1) ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
 (2) วิชาเฉพาะ (สายวิทย์, ศิลป์) 
 (3) วัดแววความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 

3.3.2 สอบสัมภาษณ์ มีการก าหนดประเด็นการพิจารณาส าหรับการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 

3.3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 30 คะแนน โดยมีรายการประเมิน  
(1) ความสามารถด้านการคิด 
(2) ความสามารถในการแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนเอง 
(3) ความมีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ ใฝ่รู้ และมีทักษะชีวิต 

3.3.2.2 ภาพรวมของคณะครุศาสตร์ 30 คะแนน 
(1) คุณลักษณะความเป็นครู 
(2) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(3) บุคลิกภาพความเป็นครู 

3.3.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรฯ 40 คะแนน 
(1) ทักษะความรู้และปัญญาในวิชาเอก 
(2) ความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอ และความมั่นใจในตนเอง 
(3) เจตคติต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 
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4. อาจารย ์
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี เพ่ือขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติอัตราก าลังระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกรอบอัตราก าลังอาจารย์ระยะ 5 ปี หลักสูตร
ขอใช้กรอบอัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะ คณะขออนุมัติ
เปิดรับสมัครอาจารย์ และมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การก าหนดผู้สอน   
     หลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และจัดรายวิชาการเรียนการ

สอนตามแผนโครงสร้างหลักสูตรจากนั่นเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การ
สอนในรายวิชาที่สอน  ส าหรับรายวิชาที่ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาติดต่อผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆ โดยจะใช้ผู้สอนร่วมกับทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการสอน โดยดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ในบางเนื้อหาเสริม
ความรู้และนอกเหนือจากประสบการณ์การสอนของผู้สอนทางสาขาได้มีการประชุมเพ่ือเสริมการ
เรียนการสอน โดยทางสาขาได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายเสริมความรู้เพ่ิมเติม 

5.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  และ
การจัดการเรยีนการสอน   

 

5.2.1 โดยมีการประชุมร่วมกันก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
และชี้แจงการท า มคอ.3 / มคอ.4 ร่วมกัน โดยการพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา , curriculum 
mapping, และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยมีการติดตาม การน า มคอ.3 
มาทบทวนก่อนส่งในระบบออนไลน์ OATIS ก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

5.2.2 ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) ตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และ
แผนในการพันนาผลการเรียนรู้ที่ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

5.2.3 มีการประชุมเพ่ือติดตามในผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) โดยกรรมการหลักสูตร
แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ปรับรายละเอียด มคอ.3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์  
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5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
     หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

วิธีการให้เกรด การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของศึกษา โดยการวิเคราะห์จากค าอธิบาย
รายวิชา ก าหนดตั้วชี้วัด วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 จากนัน้ก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ดังนี้ 

5.3.1 ใช้การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ล่ะ
รายวิชา 
 5.3.2 ใช้วิธีการประเมินโดยการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน การสังเกต การ
ตรวจสอบผลงานจริง การปฏิบัติจริง การสร้างสื่อการสอน การสอบสอน และน าเสนองาน  

5.3.3 ใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเรื่องที่ประเมิน วิธีการ
ประเมิน ได้แก่ ข้อสอบอัตนัย ชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

5.3.4 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฯลฯ) 

5.3.5 มีวิธีการให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่ม มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนน
ที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา และ
แจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  

5.3.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ที่มีคุณภาพและ
แล้วเสร็จตามก าหนด 

5.3.7 มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการจัดประชุม ตรวจสอบผล 
การประเมิน และก ากับให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และน าผลไปปรับปรุงกระบวนการและผลการ
ด าเนินงาน ในรอบหลักสูตร 1 ปี และ 5 ปี 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีระบบกลไกการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ช ารุด ขาดแคลน และมีความจ าเป็นเพ่ือ
ใช้ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรเสนอต่อคณะเป็นล าดับต่อไปเพ่ือจัดท างบประมาณ
ประจ าปี มีการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ทั่วไปยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนส าหรับการจัดการเรียนการสอน คือ ห้องปฏิบัติการสอน ซึ่ง
เป็นห้องที่ใช้ในการปฏิบัติการสอบสอน โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องนี้ในการสอบสอนเสมือนอยู่ใน
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ห้องเรียนจริง มีอุปกรณ์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และโสตทัศนูอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน      
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.

5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน

ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15)       จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ร้อยละ 80 

   X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 14 15 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุกๆ  หัวข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่า 

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่ งในสถานการณ์จริ ง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหา
ของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย     
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งบบับนั้นจะ
กระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Thai Proficiency for Communication   
ควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะเครื่องมือสื่อสำร  เน้นทักษะ  กำรอ่ำน  

กำรฟัง  อย่ำงวิเครำะห์  สังเครำะห์  ควำมสำมำรถในกำรสรุปควำม  ตีควำม  กำร
เลือกสรร สำระควำมรู้จำกกำรรับสำรและกำรสืบค้น  มำขยำยควำมและน ำเสนอ
ด้วยกระบวนกำรทักษะสัมพันธ์ทำงภำษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Student will know about the importance of Thai language as a tool 
for communication, focus on skills of reading, listening able to analyze and 
synthesize and have ability to summarize, interpret, select the knowledge 
from searching and study to extend and present with correct language skill 
and most suitable for situations. 

 
9000134   ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                                      3(2-2-5) 
                    English for Daily Life 
   กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่ง
ที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐำน 
          Improving English skills, Student will understand most of sentences 
that are used in daily life, able to explain the truth that happens in daily 
life, explain the routine, and able to introduce themselves and introduce 
others, student able to make question and answers about personal details 
such as Address, person, personal belongings, able to communicate with 
the English language at basic level. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป-อ) 
9000135        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                     3(2-2-5) 
                    English for Communication 

        กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร 
ประโยคภำษำอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร 
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำอังกฤษได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 
 Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using English language about Personal 
information, Family, buying stuff. Using English for traveling and using 
English at working at basic level, student able to explain personal desire, 
able to communicate with English language naturally. 

              
9000136   ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใ์ช้                            3(2-2-5) 
         English for Application  
                กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 
 Improving the Student’s English skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain the personal interests with English language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป-อ) 
9000137     ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                                                        3(2-2-5) 
 English for Working Skills 

          กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่
ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ  และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียน
ภำษำอังกฤษในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม      

           Improving the Student’s English skills. Student will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, 
able to write English language in many situations correctly. 

 
9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                                 3(2-2-5)  
 Chinese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำจีน

ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำจีนในระดับพ้ืนฐำน 

Improving the Student’s Chinese skills. Student will understand the 
Chinese language use in daily life. Able to explain the truth that happens 
in daily life, explain routine, and able to introduce others, student able to 
make question and answer personal details such as Address, person, 
personal belongings, able to responds Chinese language at basic level. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป-อ) 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                         3(2-2-5)  
 Chinese for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำจีนได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Chinese language about Personal 
information, Family, shopping, using Chinese for traveling and using Chinese 
for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
respond with Chinese language naturally. 

 
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้                                                   3(2-2-5) 
 Chinese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

Improving the Student’s Chinese skills. Student will able to 
communicate about work cooperation, able to talk with other people in 
society, explain personal interests with Chinese language, able to tell 
about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5)  
 Chinese for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำจีนในบริบทที่
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Improving the Student’s Chinese skills. Student wills able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 
to write Chinese language in many situations correctly. 
 

9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                                             3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่
เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำญี่ปุ่นใน
ระดับพ้ืนฐำน 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will understand 
the Japanese language for daily life. Able to explain the truth that happens 
in daily life, explain routine, and able to introduce themselves and 
introduce others, student able to make question and answer personal 
details such as Address, person, personal belongings, able to communicate 
Japanese language at basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                       3(2-2-5) 
 Japanese for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำญี่ปุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำญี่ปุ่นได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Japanese language about Personal 
information, Family, shopping. Using Japanese for traveling and using 
Japanese for working as basic level, student able to explain personal desire, 
able to communicate with Japanese language naturally. 

 
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                  3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, explain the personal interests with Japanese language, able 
to tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                            3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำญี่ปุ่น
ในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

  Improving the Student’s Japanese skills. Student will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 
to write Japanese language in many situations correctly. 

 
9000146 ภาษาเกาหลสี าหรับชีวิตประจ าวัน                                             3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ

เกำหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่ เป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำเกำหลีในระดับพ้ืนฐำน 

  Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The 
Korean language use in daily life able to explain the truth that happens in 
daily life, explain routines, and able to introduce themselves and introduce 
others. Student able to make question and personal details such as 
Address, person, personal belongings, able to communicate with Korean 
language at basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000147 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร                                                      3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำเกำหลีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำเกำหลีได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Improving Language Skill by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Korean language about Personal 
information, Family, shopping. using Korean for traveling and using Korean 
for working at basic level, student able to explain personal desire, able to 
communicate with Korean language naturally. 

 
9000148 ภาษาเกาหลเีพื่อการประยุกต์ใช้                                                 3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the Student’s Korean skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interests with Korean language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goals and able to 
explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำ
เกำหลีในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Improving the Student’s Korean skills. Student will be able to use 
difficult sentences both the truth and feelings related to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 
to write Korean language in many situations correctly. 

 
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                     3(2-2-5)  
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติ
และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำ
อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐำน 

  Improving the Student’s Indonesian language skills. Student will 
understand The Indonesian language for use in daily life able to explain 
the truth that happens in daily life, explain routine, and able to 
introduce themselves and introduce others, student able to make 
question and personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to communicate with Indonesian language in basic 
level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                             3(2-2-5)  
 Bahasa Indonesia for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและ

สื่อสำรประโยคภำษำอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อ
สินค้ำ  กำรเดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง 
สำมำรถโต้ตอบภำษำอินโดนีเซียได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Improving Language Skills by practice. Student will able to 
understand and communicate by using Indonesian language about 
Personal information, Family, shopping. using Indonesian for traveling and 
using Indonesian for working at basic level, student able to explain personal 
desire, able to Communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                                           3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและ

สื่อสำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคล อ่ืน ๆ ในสังคม 
สำมำรถสื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ 
ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Indonesian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interests with Indonesian language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำ
อินโดนีเซียในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

          Improving the Student’s Indonesian skills. Student will able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interested with Indonesian language, 
able to tell about life’s experiences, conditions, personal goals and able 
to explain personal reasons and beliefs to other people correctly. 

 
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                        3(2-2-5)  
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำมำเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและ
สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อ่ืน กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำมำเลเซียใน
ระดับพ้ืนฐำน 

Improving the Student’s Malaysian language skills. Student will 
understand The Malaysian language for use in daily life able to explain the 
truth that happens in daily life, explain routines, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and 
personal details such as Address, person, personal belongings, able to 
responds the communicate with Malaysian language at basic level.  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร                                                  3(2-2-5)  
 Bahasa Malaysia for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำมำเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำมำเลเซียได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

Improving the Malaysian Language Skills by practice. Student will 
be able to understand and communicate by using Indonesian language 
about Personal information, Family, shopping, using Malaysian for 
traveling and using Malaysian for working at basic level, student able to 
explain personal desire, able to communicate with Indonesian language 
naturally. 

 
9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                                           3(2-2-5)  
 Bahasa Malaysia for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Malaysian skills. Student will be able to 
communicate about works cooperation, able to talk with other people 
in society, can explain personal interests with Malaysian language, able to 
tell about life’s experiences, condition, personal goal and able to explain 
personal reason and belief to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                      3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำ
มำเลเซียในบริบทที่หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

  Improving the Student’s Malaysian skills. Students will able to use 
difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers and 
personal interests, able to communicate with native speaker fluently, able 
to write Malaysian language in many situations correctly. 

 
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                                               3(2-2-5)  
 Burmese for Daily Life 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ

พม่ำที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยสิ่งที่เป็นจริงตำมธรรมชำติและสิ่งที่ เป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่
อยู่อำศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  กำรโต้ตอบด้วยภำษำพม่ำในระดับพ้ืนฐำน 

  Improving the student’s Burmese languages skills. Student will 
understand The Burmese language for use in daily life, able to explain the 
truth that happens in daily life, explain the routine, and able to introduce 
themselves and introduce others, student able to make question and 
answer personal details such as address, person, personal belongings, able 
to responds the communicate with Burmese language in basic level. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                     3(2-2-5)  
 Burmese for Communication 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำร

ประโยคภำษำพม่ำในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  กำรซื้อสินค้ำ  กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น   อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบ
ภำษำพม่ำได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

  Improving the Burmese Language Skills by practice. Student will be 
able to understand and communicate by using Burmese language about 
Personal information, Family, Shopping, using Burmese for traveling and 
using Burmese for working at basic level, student able to explain personal 
desire, able to communicate with Indonesian language naturally. 

 
9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้                                                 3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและสื่อสำรใน

เรื่องที่เกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สำมำรถ
สื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวัง
ของตนเอง อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได ้

  Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
communicate about work cooperate, able to talk with other people in 
society, can explain the personal interested with Burmese language, 
able to tell about life’s experiences, condition, personal goal and able 
to explain personal reason and belief to other people correctly. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป-อ) 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                           3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
  กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำพม่ำในบริบทที่
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

Improving the student’s Burmese skills. Student will be able to 
use difficult sentences both the truth and feelings that relate to careers 
and personal interests, able to communicate with native speaker 
fluently, able to write Burmese language in many situations correctly. 

 
2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                  3(3-0-6)
   Human Behavior and Self Development 

 พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐำนของพฤติกรรม 
บุคลิกภำพและกำรพัฒนำตน กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำรพัฒนำพฤติกรรมกำร
ท ำงำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ควำม
รับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 Study about human behavior, elements and factors of human’s 
behavior, personalities, human’s relationship making, working behavior 
development, teamwork study, learn how to be good leader and good 
follower, learn how to live in society peacefully, make self-responsibility 
and social responsibility. 
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รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000206  ความจริงของชีวิต                                                        3(3-0-6)
  Meaning of Life 

 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของชีวิต กำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลก
ยุควิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรน ำเอำควำมจริงในหลักศำสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำชีวิตและสังคม  กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมตำม
หลักศำสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภำพ 

  Study about meaning and importance of life, how to lives in 
current society and world in sciences and information technologies 
generation, learn how to use the truth and religious doctrine to solved life 
and society’s problems. Grow virtues and morals and study religious 
teaching to learn how to have a peaceful life. 

 
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                               3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   

 ควำมหมำย  ประเภท  และควำมส ำคัญของสำรสนเทศ  แหล่งสำรสนเทศ
ในกำรศึกษำค้นคว้ำภำยในสถำบันกำรศึกษำและแหล่งสำรสนเทศอ่ืนๆ   กำรรู้
สำรสนเทศ   กำรสืบค้นสำรสนเทศ   กำรรวบรวม  วิเครำะห์  สังเครำะห์และประเมิน
สำรสนเทศ กำรเรียบเรียงและน ำเสนอสำรสนเทศตำมรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มำตรฐำน 
 Study the meaning, type and importance of information study 
about information’s resources inside and outside university, know how 
to use information, finding information from resources, collect, analyze 
and evaluate information. Arrange and present information in correct 
order and standard. 

 
 
 
 
 
 



149 
 

รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000208 สุนทรียภาพของชีวิต                        3(3-0-6)
 Aesthetic Appreciation 

ควำมหมำย และควำมส ำคัญของสุนทรียภำพ กำรรับรู้ กำรจ ำแนกควำม
งำม ศำสตร์และคุณค่ำของศิลปะทำงด้ำนกำรเห็น กำรฟัง และกำรเคลื่อนไหว จำก
ประสบกำรณ์ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ และได้มำซึ่งควำมซำบซึ้งทำง
สุนทรียภำพ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมกับยุคสมัย 

Study the meaning and importance of Aesthetics. Study the 
acknowledgement of Aesthetic and study the beauty of arts. Able to 
classify Arts by listening, watching and performing from experiences, learn 
how to Analyze, Synthesize and Criticize Art and getting Aesthetic from 
arts. Able to integrate the aesthetics into daily life. 

 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                                    3(2-2-5) 

Life and Sufficiency Economy 
ควำมเป็นมำ  ควำมหมำย  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  กำรประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  กำรด ำเนินชีวิตและกำร
ปฏิบัติตนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริกับ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงกำรพระรำชด ำริกับเศรษฐกิจพอเพียง  กำรประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงในภำคเกษตรภำคธุรกิจ  และอุตสำหกรรม  กำรพัฒนำสังคมและ
เศรษฐกิจกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในท้องถิ่น 

Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy able 
to use the philosophy of sufficiency for personal, family and society purposes. 
Study how to live by using philosophy of sufficiency economy to be the 
guideline of life, study the new theories from royal thought along with 
Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the sufficiency economy 
with agriculture, industry and use to develop the society and economy with 
Philosophy of sufficiency economy, learn from case study as sufficiency 
economy village in society. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                                                         3(2-2-5) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
    องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมรำช   ด้ำนกำยภำพและ

สิ่งแวดล้อม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม  สถำนที่และ
บุคคลส ำคัญ กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ศำสนธรรม สืบสำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ปฏิบัติกำรกรณีศึกษำเชิงพื้นท่ี  

    Study the Nakhon Si Thammarat province’s composition. Study 
about the physical of province, environment of province, and history of 
province. Study the Cultural identity of Nakhon Si Thammarat. Study about 
places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how to 
conserve the Local culture, traditions, religious and belief. Study the royal 
project in Nakhon Si Thammarat and do fieldwork at case study places in 
Nakhon Si Thammarat. 

 
9000306 อาเซียนศึกษา             3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

บริบททำงภูมิศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ และควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำรรวมกลุ่มและ
ควำมร่วมมือของอำเซียน ในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

Study about the geography context in South-east Asia, Study 
about the history of South-east Asia, study about Culture, traditions in 
different countries in South-east Asia. Study the history of Association 
of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture. 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม           3(2-2-5) 
 Civics and Social Responsibility 

         กำรเรียนรู้หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยและกำร
ปกครองโดยกฎหมำย เข้ำใจควำมหมำยของ "พลเมือง" ในระบอบประชำธิปไตย 
ฝึกฝนให้นักศึกษำได้พัฒนำตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบประชำธิปไตยและให้
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีกำรเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ  

Study about meaning of democracy and law. Understand the 
meaning and duty of Civilians under the Democracy System, Develop 
the student to become a good civilian under democracy system and 
have good responsibility to society by practicing. 
 

9000308  พลวัตสังคมโลก                                   3(3-0-6) 
Dynamics of Global Society  

วิวัฒนำของสังคมมนุษย์ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุกำรณ์โลก
ปัจจุบัน โลกำภิวัตน์ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำ กำร
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลก 

Study about evolutions of human society. Study about Politics, 
Social, Current events, Globalization, International organization and learn 
how to adopt life to global status. Study the change of Thailand and Global 
Society. 

 
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต                         3(3-0-6) 

Management for Life 
        เศรษฐกิจกับกำรด ำเนินชีวิต กำรรู้จักตนเองกำรก ำหนดเป้ำหมำยของชีวิต 
กำรพัฒนำตนเองสู่ควำมส ำเร็จ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบริหำรควำมมั่งค่ัง ควำมมั่งค่ังและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 Study economy and way of life, have self-consciousness. Study how to 
make a target of life, develop successful life. Study leadership development. 
Planning and management of finances, manage wealth with social responsibility. 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต                           3(2-2-5) 
 Plants for Life   

พืชพรรณและควำมสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่ำงๆ  จำกภูเขำ  สู่
ทะเล  เรียนรู้คุณ และค่ำของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์  กำรจัดกำรทรัพยำกร
ต่ำงๆ ตำมแนวทำงโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  (อพ.สธ.)  ฝึกกำรเรียนรู้กำร
สังเกตด้วยประสำทสัมผัสทั้งหก  กำรวำงแผน  กำรคิดที่เป็นระบบ  กำรท ำงำนเป็น
ทีม  กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำยในกำรปฏิบัติกำรภำคสนำม  กำรวิเครำะห์  
สรุปองค์ควำมรู้และน ำเสนอผลกำรศึกษำที่มีสำระทำงวิชำกำรและควำมเบิกบำน 

Study about relation of plants and herbs with nature e.g. forest, 
mountain and sea. Study the value and property of plants. Learn how 
to manage the resources following the Royal’s plant and herbal 
reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning with five 
senses ( sight, hearing, taste, smell, touch) .  Study about how to make 
plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for teamwork. 
Analyze and summarize the knowledge from learning and present with 
knowledge and joy. 

 
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                3(2-2-5) 

Information Technology  for  Life 
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ กำรใช้

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ กำรสื่อสำรข้อมูล กำรแสวงหำควำมรู้ 
ระบบสำรสนเทศ ควำมมั่นคงของข้อมูลและสำรสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สำรสนเทศในอนำคต เพ่ือน ำมำปรับใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
Study about Information technology that influences daily life. Learn 

how to use Information technologies, Computer system, data transfer, 
searching for Information and searching for knowledge. Able to use 
Information system. Study about stability of Information technology, study 
about the future of Information technology to use in daily life proficiently. 
Have ethics in using Information technology and study about the laws of 
Information technology. 

 
9000407 การคิดและการตัดสินใจ                                   3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making 

หลักกำรและกระบวนกำรคิดของมนุษย์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์ 
ข้อมูลและข่ำวสำร  ตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล กระบวนกำรตัดสินใจ  
กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ชีวิตประจ ำวัน 

Principles and implications of human thinking. Creativity information 
analysis Logic and reasoning decision process. The process of seeking 
scientific knowledge and application in solve problems in every life. 

 
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                 3(2-2-5) 

 Development of Quality of Life and Environment  
  ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต  แนวทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชน  กำรส่งเสริมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเพ่ือคุณภำพชีวิต กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน  
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รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
Study about the importance of quality of life and environment 

development. Study nature and environment that influences life quality. 
Study the way to develop the quality of life and environment. Study about 
environment development process. Study about natural resources 
development. Society development. Supporting the local wisdom for life’s 
quality. Learn how to reserve the natural resources for the long term. 

 
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                                     3(2-2-5) 
 Agriculture for Daily Life 

  ควำมส ำคัญ  สถำนกำรณ์กำรเกษตรของไทย  ประชำคมอำเซียน และของ
โลก   กำรพัฒนำกำรเกษตร และระบบกำรท ำกำรเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐำนกำร
ผลิตพืช  สัตว์  กำรประมง  และกำรแปรรูปผลิตผล  อำหำรเพ่ือสุขภำพจำก
กำรเกษตร  มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำรเกษตรฝึกปฏิบัติในงำน
เกษตรกรรม  กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร  กำรจ ำแนกผลิตภัณฑ์  กำร
คัดเลือกอำหำรเพ่ือสุขภำพ  กำรตรวจสอบสำรปนเปื้อน  เพ่ือใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  และกำรตลำดสินค้ำเกษตรในปัจจุบัน  

Study about Importance of agriculture, Thailand agriculture 

situation, ASEAN agriculture situation and world agriculture situation. 

Study about Thai’s Agriculture system. Basics of Agriculture, Farming, 

Fishing and processing Agriculture’s products. Learn how to make food 

from agriculture’s products. Study about safety and security of 

agriculture in real fieldwork. Learn how to process agriculture product.  

Classify agriculture products. Learn basic contaminant testing in 

agriculture’s product in daily life. Learn how to analyze the marketing 

situation in present agriculture market. 
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รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-อ) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ                          3(2-2-5) 
 Health  Management   

กำรบริหำรจัดกำรสุขภำพเพ่ือให้มีสุขภำพสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล เป็นผู้น ำทำง
ปัญญำด้วยสุขภำพ สิทธิหน้ำที่ในกำรด ำรงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยจำกปัญหำสุขภำพที่พบบ่อย ควำมเชื่อผิด พฤติกรรม
สุขภำพไม่เหมำะสม ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ ภัยทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ 
กำรออกก ำลังกำยและนันทนำกำรเพ่ือสุขภำพ กำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์
ควำมเครียดในภำวะวิกฤต กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรใช้สิทธิผู้บริโภค บทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพแบบองค์
รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน กำรเตรียมควำมพร้อมสู่วัยผู้สูงอำยุแบบพ่ึงพำ
ตนเอง 

Study how to manage health. Learn how to make good health both 
physical and mental. Able to manage the expression and thought. Able to use 
the knowledge from course to adopt well-balanced daily life. Student should 
be brilliant along with good health. Know how to live in healthy society. Study 
about rights and duty in environment that influences health. Study about 
health’s problems, misunderstanding of health care, bad behavior for health, 
how to prevent bad health. Health’s information and sexual problems. Study 
about sports and recreation for good health. Learn how to manage emotion and 
stress in crisis situation. Development of personality. Study Rights of Consumers, 
duty of Thai people in 21th century. In Health management of self, family and 
society. Preparing to get old with self-care. 
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ค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  1. กลุ่มวิชาชีพครู 
        1.1 สาระวิชาชีพครู                            ไม่น้อยกว่า              26 หน่วยกิต       

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)  
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู            3(2-2-5)  

Virtue, Ethics, Codes and Spirituality for Teachers 
          ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิต
วิญญำณควำมเป็นครู  เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ำรงตนให้เป็นที่เคำรพศรัทธำของผู้เรียนและสมำชิกในชุมชน โดยกำร
วิเครำะห์ สังเครำะห์ บูรณำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมของครู จรรยำบรรณ
วิชำชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครู จิตวิญญำณควำมเป็นครู กฎหมำยส ำหรับครู 
สภำพกำรณ์กำรพัฒนำวิชำชีพครู  โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นประสบกำรณ์ 
กรณีศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
ในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
         Conduct oneself based on professional code of ethics, aspire to 
develop learners with teacher dispositions, be a role model, manifested 
through teacher’s virtue, moral principle, and strong citizen. Perform 
oneself to be respected and trusted by learners and community 
members. Analyze, synthesize, integrate knowledge related to teacher’s 
values, virtue, moral principles, code of ethics, dispositions, and related 
laws. Implement experiential learning, case studies, reflective thinking to 
apply for self-development to be a good teacher, Intellectual, up to date, 
and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)  
1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                   3(2-2-5) 

Education Policy and Quality management 
         สืบค้น วิเครำะห์ แนวคิด ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และพัฒนำท้องถิ่น บูรณำกำรองค์ควำมรู้
ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ ในกำรท ำควำมเข้ำใจบริบทกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนแต่ละระดับ
กำรศึกษำและประเภทกำรศึกษำ ออกแบบนวัตกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภท
กำรศึกษำ ฝึกปฏิบัติด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้   โดยใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพ
กำรศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
        Investigate and analyze concepts of education policies, strategies, 
plans, and projects for education quality improvement in school and 
regional development. Integrate knowledge related to educational 
administration and information system for quality management in school 
to understand the context of school management regarding to levels and 
types of education. Design implementing innovation of quality assurance 
in keeping with the school levels and types of education. Practice 
conducting quality assurance and learning management activities by 
manipulating principles, ideas, theories regulations, and related laws. 
Apply reflective thinking for self-development to be a good teacher, 
intellectual, up to date and keep up with the changes.          
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)  
1021102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตร                                                               3(2-2-5) 
Curriculum Development                          
          ออกแบบ พัฒนำ น ำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ 
หลักสูตรรำยวิชำตำมธรรมชำติของสำขำวิชำเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำ
และชุมชน  โดยประยุกต์ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรพัฒนำหลักสูตร พ้ืนฐำนทำง
ปรัชญำกำรศึกษำ จิตวิทยำ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  เพ่ือให้มีทักษะในกำร
สร้ำง กำรใช้ และกำรประเมินหลักสูตร วิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปัญหำและแนวโน้มในกำรพัฒนำหลักสูตร ใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
          Design, develop, implement and evaluate school-based 
curriculum, subject curriculum according to major subject’s nature by 
applying curriculum development principles, theories, educational 
philosophy, psychology, society, culture, and technology to promote 
curriculum development, implementation and evaluation skills. Analyze 
Basic Education Curriculum, problems and trends in curriculum 
development. Apply reflective thinking for self-development to be a 
good teacher, intellectual, up to date, and keep up with the changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                       3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
        วำงแผนและจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติสำขำวิชำเอกที่สำมำรถพัฒนำผู้เรียน
ให้มีปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกร สร้ำงแรงบันดำลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลเพ่ือพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนรู้ที่ตระหนักถึงสุขภำวะของผู้เรียน โดยบูรณำกำรควำมรู้เนื้อหำวิชำ หลักสูตร 
ศำสตร์กำรสอน เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร
เนื้อหำและภำษำ กำรศึกษำแบบเรียนรวม กำรพัฒนำผู้เรียนด้วยกำรชี้แนะ ฝึก
ปฏิบัติกำรกำรออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่เหมำะสมกับ
ธรรมชำติของสำขำวิชำ ฝึกปฏิบัติกำรสอนแบบจุลภำค ทดลองจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำที่มีบริบทแตกต่ำงกัน  ใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะและควำมสำมำรถ
ในกำรออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ สำมำรถน ำกำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
          Plan and manage learning according to major subject nature that 
can develop learner to be intellectual and innovatorship. Inspire learner 
to be knowledge seeker.  Create learning management innovations that 
compatible to context and learner individual differences to promote 21st 
century skills. Conduct activities and create learning atmosphere that 
aware of learners’ well-being by integrating content knowledge  
curriculum, teaching pedagogy, digital technology in learning  
management, learning materials and resources, learning theories, and 
Brain based learning. Provide learning management that integrate content 
and language, inclusive education, and teacher coaching. Design 
integrated lesson plans according to major subject. Practice learning 
management skills via micro teaching and in various school context. 
Apply reflective thinking for promoting learning design and management 
skills and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, 
and keep up with the changes.                     

 



160 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 
and Learning 
         ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ
ของสำขำวิชำเอกเพ่ือพัฒนำผู้ เรียนให้มีปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยกำรวิเครำะห์หลักกำร แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สำมำรถเลือก 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและ
ใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ 
และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
          Apply digital technology in designing learning management 
according to major subject in order to develop learners to be intellectual, 
and innovatorship that compatible to context and individual differences 
and learners with special needs.  Analyze related principles, concepts, 
and theories of innovation and information technology for educational 
communication and learning, related laws, code of ethics in using digital 
technology. Be able to choose and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning, and effective 
learning management without violating intellectual and property. Apply 
reflective thinking for promoting learning design and management skills 
and self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
             วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสำระส ำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ สะท้อนผลกำร
ประเมินเพ่ือพัฒนำกำรของผู้เรียนและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรี ยนรู้  โดยใช้
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรวัดและประเมินผล กำรประเมินตำมสภำพจริง กำร
ออกแบบและสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล  กำรให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทำงกำรใช้ผลกำรวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สำมำรถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำง
เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองใน
กำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and 
creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for 
self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up 
to date 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
1043415 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                   3(2-2-5) 
Research for  Learning Development  
       วิจัย แก้ปัญหำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน สร้ำงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชำติของสำขำวิชำเอก บริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของผู้ เรียนในชั้นเรียน ออกแบบกำรวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงกำรวิจัย จรรยำบรรณของนักวิจัย กำรสร้ำง
และหำคุณภำพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงนวัตกรรมใน
กำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือให้สำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำผู้เรียน 
และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบ
รู้ และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
        Research, solve problems to develop learners. Create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with major subject, context, and 
individual differences of learners, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem and learners’ needs in classrooms. Design 
research by applying research principals, concepts, theories, and 
researchers’ code of ethics. Construct and validate research 
instrumentation. Apply digital technologies to create research innovation 
for solving problems and developing learners that compatible to 
community context in order to implement research results for 
developing learning management and learners. Apply reflective thinking 
for self-development to be a good teacher, intellectual, up to date, and 
keep up with the changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป-อ)  
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
วิเครำะห์ แก้ปัญหำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้

เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำ
ให้ค ำปรึกษำ ทักษะสมองเพ่ือกำรเรียนรู้  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตำมช่วงวัย เด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน กำรศึกษำรำยกรณี กำรสะท้อน
คิด เพ่ือให้สำมำรถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำม
ศักยภำพ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครู รำยงำนผลกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียน และใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, 
educational psychology, guidance psychology and counseling 
psychology, executive brain function for learning, learning and 
development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve 
problems, apply, design learner behavior management to develop 
learners according to their potential and ages, explore the case studies 
and the reflective practice to design learner assistant and development 
based on individual ability of each learner, persist to develop learners 
with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development 
report system to give the advice guideline and feedback to parents and 
related people which leads to collaboration in learner development, use 
the reflective practice in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)  
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                             2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 
         วิเครำะห์แนวคิดวำทวิทยำส ำหรับครู หลักกำรและวิธีกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำร
สื่อสำรและกำรสอน ฝึกปฏิบัติกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำง 
ทั้งกำรสื่อสำรแบบเผชิญหน้ำ กำรสื่อสำรแบบไม่เผชิญหน้ำ และกำรสื่อสำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝึกปฏิบัติกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสอน ทั้งกำรสอนในชั้นเรียน 
และกำรสอนผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฝึกกำรใช้ภำษำและ
วัฒนธรรมเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรฟัง 
กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำง เพ่ือพัฒนำผู้เรียน และสืบค้นสำรนิเทศ
เพ่ือพัฒนำตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
          Analyze concepts, principles, and techniques of using Thai 
language for communication and teaching. Practice using Thai language 
in various skills, i.e. listening, speaking, writing, and sign language with 
various communication situations, i.e. direct (face-to-face) and indirect 
communication (using available technological means).  Practice using Thai 
language for teaching and communication in a regular classroom setting 
and via information and communication technology. Practice using Thai 
language and culture for a peaceful life society. Be able to design learning 
management for developing students’ skills in Thai language i.e. listening, 
speaking, writing, and sign language.  Search and apply information for 
self-development to know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 
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 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ                                                    14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1022802 ฝึกปฏิบัตงิานวิชาชีพ 1                                                                    1(45)               

Professional Practicum I 
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
ระบุจรรยำบรรณวิชำชีพ รอบรู้บทบำทหน้ำที่ครูผู้สอนและครูประจ ำชั้นในสถำนศึกษำ  
เข้ำใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรพัฒนำ ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ได้อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของกำรศึกษำรำยกรณี (Case Study) โดยกำรประยุกต์ใช้
ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัล  กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ   
สรุปแนวทำงและลักษณะกิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของครูทั้งในและนอกสถำนศึกษำ ผ่ำน
กระบวนกำรสังเกตและวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ครู ถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ในสถำนศึกษำ  สังเครำะห์องค์ควำมรู้และน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
           Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify profession code of ethics. 
Acknowledge roles and duties of teacher and classroom teacher in school. 
Understand community context and coordinate with parents to collect the 
data for providing care, assistance, and development to learners’ desired 
characteristics. Provide well-organized report of learner development in form 
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, 
and curriculum development for developing learners according to their 
potentials. Conclude guidelines and teacher profession development activity 
characteristics both inside and outside educational institutions through 
teacher performance observing and analyzing process. Conclude the lesson 
learned from educational institution learning experience, synthesize body of 
knowledge and apply school based learning result in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the context of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, 
and keep up with changes.          
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                                    1(45) 

Professional practicum II 
       ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  
ปฏิบัติงำนผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยกำรวำงแผนออกแบบเนื้อหำสำระ กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี กำรวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
เฉพำะด้ำน บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ออกแบบนวัตกรรม กำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สอดคล้องกับสถำนศึกษำแต่ละระดับ 
บริหำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำร
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเครำะห์และน ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมเป็นครูมืออำชีพที่เท่ำ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนศำสตร์วิชำชีพครูและศำสตร์สำขำวิชำเอก  เข้ำร่วม
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำก
กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
         Be a good role model and conduct oneself according to professional 
code of ethics. Practice co-teacher’s roles under mentor teacher in planning 
content knowledge, learning management activities, materials and 
technology, content area measurement and evaluation to design educational 
quality assurance implementation innovation that compatible to each level 
of education institution. Provide quality learning management and class 
atmosphere that encourages students to be happy in learning. Coordinate with 
parents to develop, take care, and assist students for desired characteristics.  
Analyze and present self-development guidelines to be professional teacher 
that keep up with changes in pedagogical knowledge and content subject 
knowledge. Participate in culture and local wisdom preservation project. Apply 
learning result from school to evaluate after action review (AAR) individually, 
and exchange knowledge in form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)  
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 

Internship I  
       ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบกำรจัดบรรยำกำศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมสุขจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในกำรพัฒนำและมุ่งมั่นในกำรแก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, be a good role model with morality and 
conduct oneself according to professional code of ethics. Design 
classroom atmosphere that promote learners’ happiness. Provide 
learning activities that promote higher order thinking process by applying 
digital technology. Coordinate with parents in learner development and 
aspire to solve learners’ problem to meet desired characteristics through 
correct research process according to research methodology. Be able to 
reflect self-changes that occurred from attending activities that promote 
professional progress, culture, and local wisdom preservation project. 
Apply learning result from school to evaluate after action review (AAR) 
individually and share knowledge in form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to be intellectual, up to date, and 
keep up with changes. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ)  
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                         6(270) 

Internship II 
       ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีควำมสุข เกิด
กระบวนกำรคิดขั้นสูงและน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่
ทันสมัย บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รำยบุคคล รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์สมรรถนะกำรปฏิบัติหน้ำที่ครู คุณลักษณะของ
ควำมเป็นครู ผ่ำนกระบวนกำรถอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
       Work in teacher duties, be a good role model with morality and conduct 
according to professional code of ethics.  Design and provide learning activities 
that promote learner happiness, higher order thinking process and 
innovatorship by designing modern educational innovations that integrated 
community context with learning activities inside and outside the classroom. 
Create a network of cooperation with parents and communities to develop 
and solve learners' problems to have desired characteristics through correct 
research process according to the research methodology. Be able to clearly 
reflect self-changes that occurred from participating in activities that promote 
professional progress and in culture and local wisdom conservation projects.  
Apply learning result from educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) individually. Collect, analyze, and synthesize teacher duties 
practice competencies and teacher characteristics through conducting lesson 
learned from teaching practice and self-learning. Participate in an exchange of 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to be intellectual, up to date, and keep up with changes.  
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 2. วิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
       2.1 วิชาเอกเดี่ยว                                                              40 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1023401 
 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                  3(2-2-5) 
Science Learning Management 
           วิเครำะห์หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเนื้อหำวิทยำศำสตร์  
จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำกำรเรียนรู้ เทคนิคและวิธีกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล เพ่ือวำงแผนและออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชำติกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สร้ำงสื่อ และฝึกปฏิบัติกำรสอนแบบ
จุลภำค ทดลองจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ใช้กระบวนกำรศึกษำชั้นเรียนเพ่ือ
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์อย่ำงครูมืออำชีพ  
             Analyze curriculum of science learning area and  content to  
create a learning unit. Applying knowledge in learning psychology,  
techniques and methods of learning management, learning Media 
measurement and evaluation to plan and design active student-centered 
learning activities that are consistent with the nature of science learning. 
Write a learning management plan, create a learning media and practice 
microteaching. Conduct teaching experiments in schools. Use classroom 
study process to enhance the capacity of science learning management 
like a professional teacher. 
 

 

4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์               1(0-3-2) 
Seminar  on the Development of Knowledge and Scientific Innovation   
            ศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรสอนวิทยำศำสตร์ที่
น่ำสนใจทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำกวำรสำรและเอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ น ำ
ผลกำรศึกษำมำวิเครำะห์ และอภิปรำยถึงประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงมีเหตุผล เขียน
รำยงำนกำรสัมมนำทำงวิทยำศำสตร์และกำรสอนวิทยำศำสตร์ น ำเสนอผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยวิธีกำรสัมมนำผ่ำนสื่อมัลติมิเดียโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ร่วม
อภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์ 
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              Study and research in scientific research and interesting science 

teaching in both Thai and English from scientific journals and papers. 
Analyzed the results of researching and discuss the important issue 
logically.  Write a scientific seminar and science teaching report and  give 
a presentation on the results of the study and research via multimedia 
media in Thai and English languages. Participate in discussions and 
knowledge sharing for scientific communication. 
 

 

4003405 
 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                                    3(2-2-5) 
Researching and Development of Scientific Innovation  

เรียนรู้เนื้อหำวิทยำศำสตร์กับธรรมชำติและกำรเรียนรู้ เทคนิคกำรเรียนรู้
กับงำนวิจัยวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยด้วยกระบวนกำรเรียนรู้  ควำมรู้พ้ืนฐำน  กำรวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์  กำรเขียนโครงร่ำงวิจัยเชิงระบบ สถิติกับกำรวำงแผนงำนวิจัย
เบื้องต้น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย               
มีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัยและเผยแพร่ผลงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ศึกษำ มี
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และประมวลผลเชิงสถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ มีทักษะที่
จ ำเป็นเพื่อกำรเป็นครูวิทยำศำสตร์ในศตวรรษท่ี 21    

Learn the science content about  nature and learning,  
techniques of learning from science researches, conducting researches 
bases on learning process, basic knowledge, science research, writing  
system approach research proposal, statistics and basic research 
planning, data analysis, writing a research report, publishing a research. 
Analyze and process data statistically for making decisions. Have essential 
skills to be a science teacher in 21st century.  
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4011315 
 

ฟิสิกส์ส าหรับครู 1                                                                 3(2-2-5) 
Physics for Teacher I 
            ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ กำรวัด เวกเตอร์ จลนศำสตร์ แรงและกำร
เคลื่อนที่ งำนและพลังงำน โมเมนตัม  ระบบอนุภำค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของ
สสำร ควำมโน้มถ่วง กลศำสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  น ำควำมรู้ ไปอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
ตำมหลักปฏิบัติสำกล ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของท้องถิ่น 
            Study and practice to be proficient in measurement of vector, 
kinetics, force and motion, work and energy, momentum, particle system, 
rigid body, the mechanical properties of materials, gravity, fluid 
mechanics, mechanical waves, sound. Use knowledge to explain natural 
phenomena using empirical evidence. Use science laboratories according 
to international practice. Apply knowledge in physics for managing 
science learning at the basic education level to suit local conditions and 
contexts. 
 

 

4012317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟิสิกส์ส าหรับครู 2                                                           3(2-2-5) 
Physics for Teacher II 
            ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ ควำมร้อนและเทอร์มอไดนำมิกส์ แสงและ
ทัศนศำสตร์  ไฟฟ้ำและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น ำควำมรู้ไปอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ  โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ตำมหลัก
ปฏิบัติสำกล ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของท้องถิ่น 
            Study and practice to be proficient in heat and thermodynamics, 
light and optics, electric and magnetic, modern physics. Apply knowledge 
to explain natural phenomena by using empirical evidence. Use science 
laboratories according to international practice. Applying knowledge in 
physics to manage science learning at the basic education level to suit 
local conditions and contexts. 
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4013324 
 

ไฟฟ้าและพลังงาน                                                               3(2-2-5) 
Electricity and Energy  
           ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ ไฟฟ้ำ  พลังงำนไฟฟ้ำ  แหล่งก ำเนิดไฟฟ้ำ กำร
ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนควำมร้อนจำกใต้พิภพ พลังงำนลม  
พลังงำนชีวมวล  พลังงำนจำกเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงำนน้ ำ  พลังงำนนิวเคลียร์  
พลังงำนควำมร้อนจำกมหำสมุทร กำรประยุกต์เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์เป็นพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  กำรผลิตและประหยัดพลังงำน  พลังงำนกับ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ควำมรู้วิทยำศำสตร์ด้ำนไฟฟ้ำ พลังงำน และพลังงำนทำงเลือก 
เพ่ือกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้
ทำงไฟฟ้ำและพลังงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
            Study and practice to be proficient in electricity, electrical 
energy, sources of electricity, electricity generation, solar energy, 
geothermal energy, wind energy, biomass energy, fuel cell energy, 
hydropower,  nuclear power, ocean thermal energy. Apply the 
application as renewable energy and alternative energy Production and 
energy saving Energy and environment Apply knowledge of electrical 
science, energy and alternative energy. For environmental management 
And managing science learning and applying electrical and energy 
knowledge in teaching and learning. 
 

 

4021124 เคมีส าหรับครู 1                                                                   3(2-2-5)                                  
Chemistry for Teacher I   
           ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ สมบัติของสำร ปริมำณสำรสัมพันธ์ โครงสร้ำง
อะตอม ธำตุและตำรำงธำตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี น ำควำมรู้
ไปอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ตำมหลักปฏิบัติสำกล  ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนเคมีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของ
ท้องถิ่น 
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 Study and practice to be proficient in the properties of the 

substances, stoichiometry, atomic structure, elements and periodic table, 
gas, solid, liquid, chemical bond, chemical equilibrium. Apply knowledge 
to explain natural phenomena using empirical evidence. Use science 
laboratories according to international practice. Apply chemistry 
knowledge for managing science learning at the basic education level to 
suit local conditions and contexts. 

 

 

4021125  เคมีส าหรับครู 2                                                                   3(2-2-5) 
Chemistry for Teacher II  

ศึกษำและปฏิบั ติ ก ำร ให้ รอบรู้  ส ำรละลำย  อุณหพลศำสตร์ เ คมี  
จลนพลศำสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้ำ เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์ น ำควำมรู้ไปอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  
ใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ตำมหลักปฏิบัติสำกล  ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนเคมีเพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและ
บริบทของท้องถิ่น 

Study and practice to be proficient in solution, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ions 
equilibrium, acid and base, electrochemistry, nuclear chemistry, organic 
chemistry. Apply knowledge to explain about natural phenomena using 
empirical evidence. Use science laboratories according to international 
practice. Apply knowledge of chemistry for managing science learning at 
the basic education level to suit local conditions and contexts. 
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4031120 ชีววิทยาส าหรับครู 1                                                             3(2-2-5) 

Biology for Teacher I  
   ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้  กำรศึกษำชีววิทยำและระเบียบวิธี
วิทยำศำสตร์ สมบัติและกำรจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพ้ืนฐำนในสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำง
หน้ำที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม กำรสืบพันธุ์  พันธุศำสตร์ น ำควำมรู้ไป
อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ตำมหลักปฏิบัติสำกล ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนชีววิทยำเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของ
ท้องถิ่น 
             Study and practice to be proficient in biology and scientific 
method, properties and systems of living organisms, basic chemistry in 
living things, functional structures of cells and tissues, metabolism, 
reproduction, genetics. Apply knowledge to explain natural phenomena 
using empirical evidence. Use science laboratories according to 
international practice. Apply  knowledge of biology for managing science 
learning at the basic education level to suit local conditions and contexts. 
 

 

4031121 
 

ชีววิทยาส าหรับครู 2                                                              3(2-2-5) 
Biology for Teacher II  
             ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้  แนวคิดและกลไกของวิวัฒนำกำร 
อนุกรมวิธำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรเติบโตและกำรเจริญ โครงสร้ำง
และกำรท ำงำนของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยำ น ำควำมรู้ ไปอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์ตำมหลักปฏิบัติสำกล ประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนชีววิทยำเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพและบริบทของ
ท้องถิ่น 
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 Study and practice to be proficient in concepts and 

mechanisms of evolution;  taxonomy and biodiversity; growth, 
development, structures and functions of plants and animals; behaviors, 
ecology. Apply knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice 
Apply biology knowledge for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts.  

 

 

4042103 
 

ดาราศาสตร์และอวกาศ                                                           3(2-2-5) 
Astronomy  and  Space 
             ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ ควำมสัมพันธ์ของดำรำศำสตร์กับมนุษย์ใน
แต่ละยุค  ทรงกลมฟ้ำ  เวลำดำรำศำสตร์  กลุ่มดำวและกำรสังเกตกำรณ์กลุ่มดำว  
ดำวฤกษ์  กำแล็กซี ดำวเครำะห์และวัตถุขนำดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภำยใน
ระบบสุริยะ  กระบวนกำรเกิดและวิวัฒนำกำรของเอกภพ เทคโนโลยีอวกำศ น ำ
ควำมรู้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติบนโลกและอวกำศด้วยหลักวิทยำศำสตร์ 
สำมำรถสังเกตปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติโดยใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือ
อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์  ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์
เพ่ือสังเกตปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกตตำมข้อเท็จจริงได้อย่ำง
เป็นระบบ  ใช้ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์และอวกำศเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
            Study and practice to be proficient in  the relationship between 
astronomy  and  human beings in each historical period, the   celestial sphere, 
astronomical time, constellations and observations of constellations, stars, 
galaxies, planets and small objects in the solar system, interaction within the 
solar system,  the birth process and evolution of the universe, and  space 
technology.   Apply scientific knowledge to explain natural phenomena on 
earth and in space. To be able to observe natural phenomena using scientific 
instruments and explain astronomical phenomena. Use astronomical tools 
and visual aids to observe astronomical phenomena, systematically record 
observations based on facts. Apply knowledge in astronomy and space for 
managing science learning. 
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4052108 
 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                                         3(2-2-5) 
Earth System Science 
           ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้ องค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
องค์ประกอบต่ำงๆ ของโลก  กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภำยในโลกและบนผิวโลก ธรณี
พิบัติภัย ทรัพยำกรธรณี แผนที่ทำงธรณี และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงำน
ของโลก กำรหมุนเวียนของอำกำศบนโลก กำรเกิดเมฆ กำรหมุนเวียนของน้ ำใน
มหำสมุทร   กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กำรพยำกรณ์อำกำศ อธิบำยปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติด้วยหลักวิทยำศำสตร์ 
น ำควำมรู้สู่กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
             Study and practice to be proficient in the components and the 
interactions between the earth’s spheres, the process of changing within 
the earth and on the surface of the earth, geological disaster,  geological 
resources, geological map and utilization, earth's energy balance, the 
circulation of air on the earth, the formation of clouds, the circulation of 
water in the ocean, global climate change processes that affect life and 
the environment, and the weather forecast. Explain natural phenomena 
based on scientific principles. Apply knowledge to manage science 
learning.  
 

 

4063102 
 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                         3(2-2-5) 
Environmental Science 
            ลง พ้ืนที่ เ พ่ือศึ กษำและ เรี ยนรู้ เ รื่ อ งบริ บทและภูมิ ปัญญำท้องถิ่ น 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กำรศึกษำชีวิตจริง  สังคม  สิ่งแวดล้อม   
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น กำรอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท ำหลักสูตร
วิทยำศำสตร์ ในโรงเรียนโดยใช้ควำมรู้ที่ ได้ศึ กษำจำกท้องถิ่น จัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์โดยใช้ภูมิปัญญำและแหล่งกำรเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
และเหมำะสมกับผู้เรียน 
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 Go to the community to study and learn about context and local 

wisdom, natural resources and environment  in the community.  Study 
real lives, society, environment, life styles of the local people, local 
environmental conservation. Create science curriculum in schools using 
knowledge gained from local studies. Manage science learning by using 
local wisdom and learning resources that are consistent with the 
community context and suitable for learners.  

 

 

4091619 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์                                      3(2-2-5) 
Mathematics for Science Teaching  
           รอบรู้และปฏิบัติกำรค ำควณ แก้ปัญหำโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจ ำนวน 
ควำมสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขำคณิตวิเครำะห์และภำคตัดกรวย ล ำดับและ
อนุกรม ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และกำรวิเครำะห์เวกเตอร์
เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ควำมรู้คณิตศำสตร์
เพ่ืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ และบูรณำกำรสู่กำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  

Know and practice calculations, solve problems related to 
number systems, relationships of function, matrix, analytic geometry and 
conic sections, order and series, limits and continuity of functions, vector 
and basic vector analysis, derivative of one variable function, elementary 
statistics. Apply mathematics knowledge to explain scientific phenomena 
and integrate into science learning management. 
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1551626  

 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์                                           2(1-2-3)   

English for Science Teachers                                   
          รู้ควำมหมำย  ควำมส ำคัญและขอบข่ำยกำรจัดประสบกำรณ์ภำษำอังกฤษ
ส ำหรับกำรสอนวิทยำศำสตร์ แนวกำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์เป็นภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักเรียน  กำรใช้เทคนิคและสื่อกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์เป็นภำษำอังกฤษ  ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรกับนักเรียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ฝึกปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เป็น
ภำษำอังกฤษ                       
           Know the definitions, importance and scope of providing 
experiences for students in teaching science in English. Use teaching 
techniques and materials to enhance learning Science in English. 
communicate in daily life situations. Practice teaching Science in English. 
     

 

4003204 
 

การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                                         3(2-2-5)                   
Construction of Science Materials  
           ศึกษำและปฏิบัติ หลักกำรออกแบบอุปกรณ์เพ่ือกำรสอน กำรทดลอง กำร
สำธิตกำรผลิตอุปกรณ์ทดแทน กำรเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน กำรผลิตอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษำ  เช่น กำรท ำสไลด์เพ่ือใช้กับกล้องจุลทรรศน์ กำรเก็บและรักษำตัวอย่ำง 
ทำงชีววิทยำ  กำรผลิตอุปกรณ์อ่ืนๆ  
           Study and practice about principles of equipment design for 
teaching, doing experiments. Demonstrate how to make the replacement 
equipment.  Select Materials and replacement materials. Make 
audiovisual equipment such as making microscope slides.  Collect and 
preserve the biological specimens, and making other equipment.  
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4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                                        3(2-2-5) 

Project and Scientific Activity      
            รู้หลักกำรและควำมส ำคัญของโครงงำนวิทยำศำสตร์ กำรจัดกิจกรรม
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน หลักกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์ กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ กำร
ทัศนศึกษำเชิงวิทยำศำสตร์ กำรจัดนิทรรศกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรสอนวิทยำศำสตร์ ชุมนุมวิทยำศำสตร์ กำรละเล่น/ของเล่นหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น   
น ำหลักกำรสู่กำรปฏิบัติและประเมินเพ่ือพัฒนำทักษะกำรจัดโครงงำนวิทยำศำสตร์
และกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์  
            Know the principles and importance of science projects, 
organizing science activities in schools, principles of organizing  science 
camps, scientific performances, science field trips, scientific exhibitions, 
using technology in teaching science, science clubs, scientific games and 
toys from local wisdom. Put the theory into practice and assess for 
developing the skills in organizing science projects and activities. 

 

 

4012103 
 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                              3(2-2-5) 
Biological Science 
           ศึกษำและปฏิบัติกำรให้รอบรู้เนื้อหำ ควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ กำรถ่ำยทอดพลังงำน 
ปัญหำและผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรและ
ควำมส ำคัญของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม สำรพันธุกรรม กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและวิวัฒนำกำรของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐำนของสิ่งมีชีวิต  กำรล ำเลียงสำรผ่ำนเซลล์ น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้เกิดกำรด ำรงชีวิตที่ดี และใช้เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์     
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 Study and practice to be proficient in ecological diversity, the 

relationship between living things and various organisms in the 
ecosystem, energy transfer, problems of natural resources and 
environmental impacts, guidelines for conservation of natural  resources 
and solving environmental problems, processes and the importance of 
transferring genetic characteristics, genetic material, genetic changes 
affecting living organisms, biodiversity and evolution of life, basic unit of 
life,  cell transportation. Apply knowledge for good living and science 
learning management. 

  

 

402104 
 

วิทยาศาสตร์กายภาพ                                                            3(2-2-5) 
Physical Science 
           ศึกษำและปฏิบัติ ให้รอบรู้  สมบัติของสสำร องค์ประกอบของสสำร 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติของสสำรกับโครงสร้ำงและแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำค 
สมบัติของสำรประกอบเชิงซ้อน หลักและธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของ
สสำร กำรเกิดสำรละลำย และกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ธรรมชำติของแรงในชีวิตประจ ำ
วัน ผลของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ ลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ ของวัตถุ ควำมหมำย
ของพลังงำน กำรเปลี่ยนแปลงและกำรถ่ำยโอนพลังงำน ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสสำรและ
พลังงำน พลังงำนในชีวิตประจ ำวัน ธรรมชำติของคลื่น ปรำกฏกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดควำมสมดุล
ระหว่ำงธรรมชำติกับกำรด ำรงชีวิตที่ดี และเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

Study and practice to be proficient in properties of matter,  composition 
of matter,  relationship between the properties of matter and the structure and 
bond between particles, properties of complex compound, principles and nature 
of changing matter state, solution formation and the chemical reaction, nature of 
the force in daily life, effects of force on objects, various object motion, definitions 
of energy, energy changes and transfers, interaction between matter and energy,  
energy in daily life,  nature of waves,  phenomena related to sound, light and 
electromagnetic waves.  Apply knowledge to create a balance between nature and 
good living and manage science learning. 
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4012205 
 

สะเต็มศึกษา                                                                        3(2-2-5) 
Stem Education 
          เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญและหลักกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง เข้ำใจหลักกำรของกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 
แนวคิดและข้อแตกต่ำงของกิจกรรมและโครงงำนสะเต็มศึกษำ กำรออกแบบกิจกรรม
สะเต็มศึกษำ กำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ กำรน ำสะเต็มเข้ำสู่ชั้นเรียน 
กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
          Understand the concept, importance and principles of STEM 
based leaning management. Identify the connectivity and relation 
between the science, mathematics, engineering and technology. 
Understand the principles of engineering design process. Identify concept 
and difference between STEM activity and project. Design STEM activity. 
Evaluate STEM based learning. Understand how to apply STEM into 
classroom. Practice to write lesson plans and to manage the learning 
activity based on STEM leaning management. 

 

 

4013101 
 

การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                                         3(2-2-5) 
Science Laboratory in School           
         รู้หลักกำรเรียกชื่ออุปกรณ์/สำรเคมีและวิธีกำรใช้อย่ำงปลอดภัยและถูกต้อง 
(MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรำยของสำรเคมี น ำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำรเคมี     
กำรแยกประเภทหมวดหมู่ กำรเก็บ และกำรก ำจัดสำรเคมี กำรแยกประเภทหมวดหมู่ 
และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือจัดกำรห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ใน
โรงเรียนตำมหลักปฏิบัติสำกล  จัดเตรียมห้องปฏิบั ติกำรและใช้ อุปกรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์เพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียนผ่ำนกระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์  ตำมสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้นของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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 Know the principles to call the equipment and chemicals, how 

to use them safely and accurately (MSDS), and symbols and levels of 
chemical hazards. Apply knowledge in chemical management:  
classification, storage and disposal of chemicals;  classification and 
storage of scientific equipment  to manage science laboratories in schools 
according to international practices. Prepare laboratories and use 
scientific equipment to organize science operating activities for students 
through scientific processes according to the science learning content of 
primary and lower secondary level of basic education core curriculum. 

 

 

4013102 
 

วิทยาการค านวณ                                                                 3(2-2-5)                                           
Computing Science 
          ศึกษำ วิเครำะห์ เทคนิควิธีกำรขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรคิดเชิง
ค ำนวณ  กำรคิดเชิงนำมธรรม  ฝึกทักษะในกำรแก้ปัญหำโดยใช้ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ      
กำรย่อยปัญหำ กำรแสดงขั้นตอนกำรแก้ปัญหำโดยกำรเขียน บอกเล่ำ วำดภำพ หรือ
ใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
เบื้องต้น เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ในกำรตัดสินใจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและตระหนักถึงกำรใช้งำนสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ศึกษำหรือพัฒนำ
ชิ้นงำนที่บูรณำกำรกับสำขำอ่ืน ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

Study and analyze the techniques and methods of problems 
solving, computational thinking skills, abstract thinking skills. Practice 
problem solving skills using problem solving steps and decomposition. 
Show the process of solving problems by writing,  telling, drawing or using 
symbols. Design and write a computer program using software or basic 
technology equipment in order to apply it in solving everyday problems, 
making decisions effectively and realizing how to use information safely.  
Study or develop workpieces that are integrated with other fields 
creatively and related to real life. 
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4013103 

 
ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์                                    3(2-2-5) 
Nature and Scientific Inquiry  

สืบเสำะและอธิบำย ทฤษฎี หลักกำร และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชำติของ
วิทยำศำสตร์ กำรมองโลกแบบวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ และ
กิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งกำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์  รู้และควำมเข้ำใจกำร
ได้มำซึ่ งองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  อธิบำยวิธีกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ แสวงหำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะ 
ตระหนักถึงธรรมชำติวิทยำศำสตร์ มีทักษะกำรอธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ น ำควำมรู้ไป
ออกแบบกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรสืบเสำะทำง
วิทยำศำสตร์   

Inquire and explain theories, principles and concepts about 
nature of science, scientific world view,  scientific inquiry, scientific 
activities including scientific explanations. Know and understand the 
acquisition of scientific knowledge.   Explain how to search for scientific 
knowledge, and search for scientific knowledge by using a quest process. 
Realizing the nature of science. Have scientific explanatory skills. Apply 
knowledge to create scientific activities and manage learning that focuses 
on scientific inquiry process. 

 

 

4013207 
 

การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                        3(2-2-5) 
Research Methodology of Earth System Science 
             รู้องค์ประกอบหลักของโลก  ควำมสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ  กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์โลกทั้งระบบ  และกำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์โลกทั้งระบบ  ด้วย
กระบวนกำรวิจัย  คุณค่ำของกำรเรียนรู้โลกทั้งระบบ  กำรเขียนรำยงำนและกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัย  
             Know the main earth components and the interaction between 
the earth’s spheres and organize the earth system science activities 
based on research process. Study the value of earth system science 
learning. Write a research report and give a presentation on the report.  

 



184 
 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป-อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4013412 
 

วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                          3(2-2-5)                                           
Integrated Science 
          เรียนรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงขององค์ควำมรู้ทำงด้ำนฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบสุขภำพ กำรจัดกำรระบบกำรเกษตร และกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ศึกษำดูงำน กำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรของระบบเกษตรใน
ชุมชน และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงงำนอุตสำหกรรม 
           Study about the relationship and the connection of knowledge 
in physics, chemistry and biology related to health system management, 
agriculture system management and environment management. Take a 
field trip to learn about the integrated agriculture system management 
in communities  and  environment management in industrial factories.  
 

 

4023103 
 
 
 
 
 
 
 

เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                      3(2-2-5) 
Chemistry of  Natural  Products 

 ศึกษำค้นคว้ำเทคนิคในกำรสกัดสำรจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ กำรแยก
องค์ประกอบทำงเคมี กำรใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติจำกงำนวิจัยทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ที่น่ำสนใจทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำกวำรสำรและเอกสำรทำง
วิทยำศำสตร์ น ำผลกำรศึกษำมำวิเครำะห์ และอภิปรำยถึงประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงมี
เหตุผล น ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยวิธีกำรสัมมนำโดยใช้ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ร่วมอภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์       

 Study the techniques for extraction and separation of chemical 
constituents from natural products, the utilization of natural products 
from interesting scientific researches from journals in both Thai and 
English databases. Analyze the research results and discuss the important 
points rationally. Give a presentation on the results of the study by 
seminar in Thai and English language including the participation of 
discussion and knowledge exchange for scientific communication. 
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4023612 
 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ า                                                          3(2-2-5) 
Water Quality Analysis 
            ศึกษำค้นคว้ำเทคนิคในกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ องค์ประกอบทำงเคมีของ
น้ ำเสีย กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำจำกงำนวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ที่น่ำสนใจทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จำกวำรสำรและเอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ น ำผล
กำรศึกษำมำวิเครำะห์ และอภิปรำยถึงประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงมีเหตุผล น ำเสนอผล
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยวิธีกำรสัมมนำโดยใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ร่วมอภิปรำย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรสื่อสำรทำงวิทยำศำสตร์  
           Study the techniques for water quality analysis, chemical 
composition of wastewater, water quality improvement from interesting 
scientific researches both in Thai and English from scientific journals and 
papers. Analyze the research results and discuss the important points 
rationally. Present the results of study by seminar in Thai and English, 
and participate in discussions and knowledge exchange for scientific 
communication. 
 

 

4033112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเวศวิทยา                                                                         3(2-2-5) 
Ecology 

ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงนิเวศวิทยำ  ระบบนิเวศ  พลังงำน  ปัจจัยจ ำกัด วัฏจักร
ของสำร  สังคมสิ่งมีชีวิต  ประชำกร  ชุมชน  กำรเปลี่ยนแปลงแทนที่  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มลพิษและกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม  
กำรศึกษำภำคสนำม  

Study about fundamental principles of ecology, ecosystem 
energy, limiting factor, cycle of substances, living organism, population 
community, succession, natural resources and environmental 
management, pollution and solving environmental problems, and do a 
field study.           
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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                      3(2-2-5) 
School  Botanical  Garden  
             เรียนรู้พระรำชปรำรภ  พระรำชด ำริ  ควำมเป็นมำ  องค์ประกอบสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน  กำรสร้ำงและจัดปัจจัยพ้ืนฐำนในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่ง
กำรเรียนรู้ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  แนวทำงกำรด ำเนินงำน  กำรประเมินผลติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ  กำรบูรณำ
กำรสู่กำรเรียนกำรสอน  
             Learn about royal remarks, royal ideas and backgrounds of 
school botanical garden composition. Build and provide school factors in 
schools to be natural and environmental learning factor. Provide work 
guidelines, evaluate and follow up the improvement of school botanical 
garden operation in various aspects. Integrate knowledge to teaching and 
learning system. 
 

 

4033404 พันธุศาสตร์ทั่วไป                                                                 3(2-2-5) 
General Genetics  
            ศึกษำเกี่ยวกับกำรแบ่งเซลล์  กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎ
ของเมนเดล พันธุศำสตร์นอกเหนือกฎของเมนเดล  พันธุศำสตร์ประชำกรและ
วิวัฒนำกำร  สำรพันธุกรรมและกำรท ำงำนของสำรพันธุกรรม  กำรกลำยพันธุ์  
เทคโนโลยีด้ำนพันธุศำสตร์ กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรตำมหัวข้อกำรบรรยำย 

Study about cell division,  the transfer of genetic characteristics 
according to Mendel's Law,  genetics beyond Mendel's Law, genetic 
population and evolution,  genetic materials and the function of genetic 
materials, mutation, genetic technology. Do  experiments in laboratory  
based on the lecture topics.  
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จุลชีววิทยา                                                                        3(2-2-5) 
Microbiology  
            ศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรพ้ืนฐำนของจุลชีววิทยำ ศึกษำชนิดของจุลินทรีย์ : 
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว สำหร่ำยและเชื้อรำ เนื้อหำส ำคัญคือ สัณฐำนวิทยำ 
สรีรวิทยำกำร กำรสืบพันธุ์ กำรเจริญเติบโต ที่อยู่อำศัย กำรจ ำแนก กำรควบคุมทำง
กำยภำพและทำงเคมี ควำมสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ บทน ำเกี่ยวกับกำร
ประยุกต์ใช้จุลชีววิทยำเพ่ือกำรวิเครำะห์อำหำรและน้ ำอุตสำหกรรมและกำรแพทย์
รวมถึงหลักกำรของภูมิคุ้มกันวิทยำและกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อ 
         Study about fundamental principles of microbiology,   and 
microorganisms: bacteria, viruses, protozoa, algae and fungi. Focus on  
bacteria: morphology, physiology, reproduction, growth, living, classification, 
physical and chemical control, relationship of microorganisms to other 
organisms. An introduction to applications of microbiology to food and water 
analysis industry and medicine, including principles of immunology and 
transmission of infectious diseases. 
 

 

4033621 
 
 
 
 
 
 
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                        3(2-2-5) 
Plant  Tissue Culture 
            ศึกษำเทคนิคและวิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้อำหำรสังเครำะห์ และ
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตในสภำวะปลอดเชื้อ  กำรน ำเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชไปใช้ในกำรขยำยพันธุ์พืช  ปรับปรุงพันธุ์พืช  กำรเก็บรักษำ  
            Study techniques and methods of plant tissue culture using 
synthetic medium and growth regulators in sterile conditions. Apply plant 
tissue culture techniques for plant propagation, plant breeding and 
storage.  
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4033113 

 
 
 
 
 
 

เทคนิคทางชิววิทยา                                                              3(2-2-5) 

Biotechniques 
  ใช้เทคนิคและวิธีกำรในกำรปฏิบัติกำรทำงชีววิทยำ  กำรเก็บตัวอย่ำงพันธุ์

พืชและพันธุ์สัตว์ กำรอัดแห้ง กำรดองกำรสต๊ำฟสัตว์ กำรท ำสไลด์ชั่วครำวและสไลด์
ถำวร  กำรถ่ำยรูปผ่ำนกล้องจุลทรรศน์  กำรถ่ำยภำพแบบไมโครและแมคโครโฟโต
กรำฟ  

             Use Techniques and methods in biological operations. Collect 
plant and animal specimens, prepare herbarium specimens, transparent 
specimen, live slides and permanent slides.  Take micro and macro 
photographs by using a microscope  
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ภาคผนวก ค 
การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป (4 ปี)   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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191 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1 ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  in   
                  General Science 

ภาษาไทย : หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต  
               สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  in   
                  General Science 

คงเดิม 

2 ช่ือปริญญา ชื่อเตม็(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education  
(General Science) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (General Science) 

ชื่อเตม็(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education  
(General Science) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (General Science) 

คงเดิม 

3 ปรัชญาของหลักสตูร        ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

      ผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้อย่างมืออาชีพ 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให้
สอดกั บก าร ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

4 วัตถุประสงค์        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
ครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

      เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ ดังนี ้
      1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาชีพครู เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

ป รั บ ป รุ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ให้
สอดคล้ องกั บมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุ ศาสตร์ และสาขา
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       1. มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ 
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
       2. มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ และมีความสามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจเพื่อสร้างความรู้ใหม่อย่างมี ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาโดยการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
       3. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. มีทักษะและเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู้
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
      5. มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์แบบสห
วิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริม สร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 

      2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการวิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
      3. มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ และมีความสามารถ
ประยุกต์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ใหม่
อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้     
       4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ  
       5. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6. มีความสามารถในการบรูณาการศาสตร์แบบสหวิท 
ยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริม สร้างการพัฒนาท่ี ยั่งยืน 

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 
2562 และปรัชญาของหลักสูตร 
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ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 

       

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 172 หน่วย
กิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  เรียนไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไมน่ับหน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า          
                                                        12  หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต                                                    
   1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ เรยีนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต   
   1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า                                      6  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       เรียนไม่น้อยกว่า   136  หน่วยกิต  
    2.1 วิชาชีพครู           เรียนไม่น้อยกว่า    54  หน่วยกิต  
         2.1.1 วิชาบังคับ    เรียนไม่น้อยกว่า   32  หน่วยกิต 
         2.1.2 วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  4   หน่วยกิต 
         2.1.3 ประสบการณ์วิชาชีพครู          18   หน่วยกิต            
    2.2 วิชาเอก              เรียนไม่น้อยกว่า   82   หน่วยกิต  
         2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  69  หน่วยกิต 
         2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก         9   หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วย
กิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้   
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน ไม่นับหน่วยกิต      3  หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           12  หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์             6  หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      6  หน่วยกิต 
     1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี          
                                                         6  หน่วยกิต        
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไมน่้อยกว่า 100 หน่วยกิต  
    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                            40 หน่วยกิต  
         2.1.1 สาระวิชาชีพครู                     26 หนว่ยกิต                         
         2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ              14  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก      เรียนไมน่้อยกว่า      60  หน่วยกิต  
        2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                        40  หน่วยกิต             
         2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความ
ลุ่มลึก                เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า      20  หน่วยกิต                                            
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

-  ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ไ ป ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ใช้ฉบับปี 
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 -  ห ม วด วิ ช า เ ฉ พ า ะ ด้ า น
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่
ปี)  พ.ศ. 2562 
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          2.2.3 วิชาเลือก      เรียนไม่น้อยกว่า   4  หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
                                                      

 
 

6. หมวดวิชาเฉพาะ             เรียนไม่น้อยกว่า    136  หน่วยกิต 
 
 
 
 

เรียนไม่น้อยกว่า    100  หน่วยกิต 
       
 
 

 

ปรับลดหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
แ ล ะ ส า ข า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

6.1 วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิชาชีพครู             เรียนไม่นอ้ยกว่า      54  หน่วยกิต           
   1.1 สาระวิชาชีพครู  เรยีนไม่นอ้ยกว่า      36  หน่วยกิต  
         1.1.1 วิชาบังคับ                     32  หน่วยกิต 
         1.1.2 วิชาเลือก   เรียนไมน่้อยกว่า      4  หน่วยกิต 
    1.2 ประสบการณ์วิชาชีพครู                  18  หน่วยกิต  
         1.2.1 ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีน    
                                                        6  หน่วยกิต  
         1.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน 
สาขาวิชาเฉพาะ                                    12  หน่วยกิต         

1. กลุ่มวิชาชีพครู                                 40  หน่วยกิต 
   1.1 สาระวิชาชีพครู                            26  หน่วยกิต         
   1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ                     14   หน่วยกิต                              

 
 
 
 
 
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 14 หนว่ย
กิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 
ปี)  พ.ศ. 2562 
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  1001101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ                              3(2-2–5) 
Teacher’s Professionalism, Virtue, Morality, and 
Codes of Ethics of Profession 
สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู ความหมาย ความส าคัญ
ของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริต และอุดมการณ์ของความเป็นครู การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็นครูการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การ
แสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1001103    คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู                                 3(2-2-5) 
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and 
Disposition 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับค าอธิบายรายวิชา เป็น
เชิงสมรรถนะ สะท้อนความรู้
ความสามารถและลักษณะครู
ที่ดีมีจิตวิญญาณครู 
-เพิ่มเติมการบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ส าหรับครู และการประพฤติ 
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย
ส าหรับครู                                               3(2-2–5) 
Quality Assurance in Education and Laws for Teachers 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                             
                                                         3(2-2-5) 
Education Policy and Quality Management 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ

- เพิ่มเติมการสืบค้น วิเคราะห์ 
แ น ว คิ ด  ด้ า น น โ ย บ า ย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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ส าหรับคนพิการ  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกฎหมาย
เกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กฎหมาย  กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ
แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาท้องถิ่น  บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ส าหรับครูน าไปบูรณาการใน
รายวิชาคุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

1021101 ปรัชญาการศึกษา                         2(1-2–3) 
Educational Philosophy  

 บูรณาการในรายวิชาการ 
พัฒนาหลักสตูร 

1021208 การพัฒนาหลักสูตร                        3(2–2-5)  
Curriculum Development 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  องค์ประกอบของ
หลักสูตร  แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  และ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและ

1021102 การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
Curriculum Development 
ออกแบบ พัฒนา น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและบูรณาการองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าของศาสตร์
และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 
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การจัดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน การวิ เ คราะห์หลักสู ตร
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดท าหลักสูตร การน า 
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                         
Learning and classroom Management          3(2-2-5)                                   
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  เน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการช้ันเรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ  
แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 

1022306 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู ้             3(2-2-5)                            
Learning Management Methodology 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
สร้างแรงบันดาลใจผู้ เรียนให้เป็นผู้ ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียน จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ที่ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การศึกษาแบบเรียน
รวม การพัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะ ฝึกปฏิบัติการการ

ปรับค าอธิบายรายวิชาและ
เขียนเป็นเชิงสมรรถนะโดย
บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
การน าไปใช้ในวิชาชีพส าหรับ
ยุคปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้และ
สมรรถนะครูยุคดิจิทัล  การ
เรียนรู้และบรรยากาศช้ันเรียน
ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
แตกต่ างกัน  สมรรถนะครู
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ บทบาท
ครู ในฐ านะ โค้ ช  และกา ร
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ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาที่มีบริบท
แตกต่ างกัน   ใ ช้การสะท้อนคิด เพื่ อ ให้ มีทั กษะและ
ความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ สามารถน า
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในหลากหลายบริบท  

1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา                                                3(2-2-5) 
Innovation and  Technology in Education  
แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  สื่อการเรียน
การสอน  การผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้
สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้  การออกแบบ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการน าสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบสื่อ
เพื่อการเรียนรู้รายบุคคล การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้                   3(2-2-5) 
Innovation and  Information Technology for 
education and learning  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

-เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21  
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค าอธิบาย 
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สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

1043124  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        3(2-2-5)  
Measurement and Assessment for Learning 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและประเภทของการวัด
และประเมินผลการศึกษา   คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผล  หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การ
ออกแบบการสร้างแบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  
คะแนน การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)                            
Learning Measurement and Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่อง
ที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล ฝึกปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์และใช้
แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้ เ รียน เพื่อให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เพิ่มการวัดและประเมินผลที่
ครอบคลุมผู้ เ รียนที่มีความ
แตกต่างกันและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็ม
ศักยภาพ และปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อการเป็นครูที่
ดี 
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การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1044402  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้           3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการวิจัย 
จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ หลักการและแนวคิดการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
และปฏิบัติการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน การก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที ่ใช้ในการ
วิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การเขียนรายงานการวิจัย
และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน   

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้  และพัฒนาผู้ เ รียน และ ใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
วิจั ย  แก้ปัญหาเพื่ อพัฒนา
ผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21  
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค าอธิบาย 
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1051205 จิตวิทยาส าหรับครู                         3(2-2-5)                                      
Psychology for Teachers     
ธรรมชาติ และพัฒนาการของมนุษย์  วิ ธี การส่ ง เสริ ม
พัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
ตามศักยภาพของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  ความรู้เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่างๆ ส าหรับการ
แนะแนว และการให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนว
และให้ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา 
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ผู้เรียน จรรยาบรรณส าหรับครูเพื่อการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  ฝึก
ปฏิบัติการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี เพื่อให้สามารถ
ออกแบบการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครู จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ใ ห้ ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ธรรมชาติบริบทของผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน และศาสตร์ด้าน
สมองกับการเรียนรู้ 
-ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเนื้อหาตามค าอธิบาย 
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1082108 การศึกษาพิเศษ                             2(1-2-3) 
Special Education     

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า วิ ธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้  การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
นวั ตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้                          

1101501 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  2(1-2-3) 
English for Professional  Development 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรม การฟัง 
พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่านสาร
เกี่ยวกับวิชาชีพครูจากสื่อที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติการพูดตาม
หลักการออกเสียงและการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันเรียน  
การเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของหลักภาษาเพื่ อ
พัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการใช้ค าศัพท์ทางการศึกษาและ
ศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

 อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู  
Thai Language and Culture for Teachers       2(1-2-3)            
ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะเครื่องมือในการ
สื่อสาร วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในอดีตถึ งปัจจุบัน  

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3)                                                          
Thai Language for communication for teachers 
วิเคราะห์แนวคิดวาทวิทยาส าหรับครู หลักการและวิธีการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสอน ฝึกปฏิบัติการฟัง การ

- เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภาและกรอบ มคอ.1 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามระดับช้ันของภาษา   ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การพัฒนาทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครูเพื่อการ
สื่อความหมายอย่างถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาสและ
สถานการณ์  บทบาทหน้าท่ีของครูในการส่งเสริม สืบทอดการ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก
ปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 

พูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง ทั้งการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า และการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สอน ท้ังการสอนในช้ันเรียน และการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และสืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ใ ห้ ทั น ส มั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สมรรถนะการสื่อสารส าหรับ
ครูในศตวรรษที่ 21  
- ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตามค าอธิบาย 

1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น                                                 2(1-2-3)                        
Cup Basic Unit Leader Training Course 

 บูรณาการในกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและจัดอบรม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับวุฒิบัตร
ลูกเสือ  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญ ขั้นความรู้

เบ้ืองต้น                                                 2(1-2-3) 
Scout Basic Unit Leader Training Course 

 

 
 
 

 
 
 

1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบ้ืองต้น                                          2(1-2-3) 
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course                    
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การเปลี่ยนแปลง 

  
 
 
 
 

1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง          
                                                           2(1-2-3)  
Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course                                             

 
 

1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภูมิปัญญา
ไทย                                                       2(1-2-3) 
Learning Through His Majesty’s Initiatives and Thai 
Wisdom 

 
 
 

เนื้อหา สาระความรู้ อยู่ ใน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1022305 การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา    2(1-2-3)                      
Learning Management at Elementary Level 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า วิ ธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้                  2(1-2-3)                                      
Techniques in Learning Management 

 บูรณาการในรายวิชาวิทยาการ
จัดการเรียนรู้  และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน                       
                                                           2(1-2-3) 
Curriculum Development for Sustainable 
Development 

 บูรณาการ ในรายวิ ชาการ
พัฒนาหลักสูตร  
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1023307 การจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด                        
                                                           2(1-2-3) 
Learning Management for Thinking  Skill  
Development 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า วิ ธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

1024301 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย       2(1-2-3)                            
Seminar in Contemporary Learning Management               

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า วิ ธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ การ
จัดประสบการณ์วิชาชีพ และ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาเอก) 

1034102 การจัดแสดงและนิทรรศการ              2(1-2-3)                               
Display and  Exhibition                                      
 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1034705 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     2(1-2-3)                              
Learning Innovation Development  
 
 
 
 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ และ
ร า ย วิ ช า ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
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1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก       2(1-2-3)                             
Photography and Graphic Materials 
 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้  

1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา     2(1-2-3)                          
Multimedia for Education 
 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1035201 การใช้และบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการเรียนรู้                                   2(1-2-3) 
Operation and Maintenance of Learning Technology 

 บู ร ณ า ก า ร ใ น ร า ย วิ ช า
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์                 2(1-2-3)                             
Research in Social Science 

 บูรณาการในรายวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และ
รายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

1043201 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์    2(1-2-3) 
Achievement Test 

 บูรณาการในรายวิชาการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1043412 สถิติเพ่ือการวิจัย                           3(2-2-5) 
Statistics for Research 

 บูรณาการเนื้อหาสาระที่ 
จ าเป็นในรายวิชาต่างๆ ให้ 
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  1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัและประเมนิผล               
                                                            2(1-2-3) 
Computer Programs for  Research and Evaluation 

 สอดคล้องกับสมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด 

1044110  การประเมินโครงการทางการศึกษา       2(1-2-3) 
Educational Project  Evaluation 

 

1051602 มนุษยสัมพันธส์ าหรับครู                   2(1-2-3) 
Human Relations for  Teachers 

 

1053510 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
Creative Thinking  Promotion 

 

1095104 นันทนาการเบือ้งต้นส าหรับครู               2(1-2-3) 
Introduction to Recreation for Teachers 

 

1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู                2(1-2-3)               
Thai Language for Teachers 

 บูรณาการในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู1131602 การเขียนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู           2(1-2-3) 

Writing for Professional Development 
 

 - ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1       1(45)                          
Professional Preparation I  
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์  สั ง เกต
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงานและ

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                     1(45)                                   
Professional Practicum I             
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้
บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึก
ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ครู
และเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
มากขึ้น 
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บทบาทหน้าที่ของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานครูประจ าช้ันและ/หรือประจ าวิชา การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดท าข้อเสนอโครงงานเพื่อส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/หรือการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษา
รายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ในสถานศึกษา  
สั ง เคราะห์องค์ความรู้ และน าผลจากการเรี ยนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึก
ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ครู
และเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
มากขึ้น 

1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2       1(45)                          
Professional Preparation II 
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษาสังเกต
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์และ
จัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สถานศึกษา 
และชุมชน แนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จัดท ารายงานผลการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม น าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1023835 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3       1(45)                          
Professional Preparation III 
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษาสังเกตและ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การ
สนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                     1(45)                                    
Professional Practicum II            
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการจัดการ
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จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลองจัดการเรียนรู้ในบริบทที่
หลากหลาย มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาช้ันเรียน เพื่อ
วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้เต็มศักยภาพ จัดท ารายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน น าเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึก
ประสบการณ์ 

เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด า เนินการเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์
และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครู
มืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ใน 
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1       1(45) 
Professional Practicum I 
เ ต รี ยมคว ามพร้ อม ในง านที่ ม อบหมายก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ สังเกตและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน
บริบทท่ีหลากหลาย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาในฝ่ายงาน
วิชาการของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน การ
เตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกวางแผนแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและสะท้อนการเรียนรู้  และ
น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

209 



 

 

212 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    2(90)          
Professional Practicum II 
เ ต รี ยมคว ามพร้ อม ในง านที่ ม อบหมายก่ อนออกฝึ ก
ประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์ที่จริง การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบปฏิบัติและการให้
คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ และฝึกปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
จัดท าบันทึก และสะท้อนการเรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
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- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1                            6(450) 
Teaching Practice I 
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดประเมินผลและน าผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานโครงการพัฒนา
วิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุ
ศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาการศึกษาในช่วงระหว่างและหลังการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
 
 
 
 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           6(270)                                                             
Internship I                            
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึก
ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ครู
และเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
มากขึ้น 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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1025806 ปฏิบัติการสอน 2                            6(450) 
Teaching Practice II 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก
และงานในหน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์  และครูพี่ เลี้ ยงใน
สถานศึกษา รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี น าเสนอในช่วงระหว่างและหลังฝึก
ประสบการณ์ โดยการสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2             6(270)                                                         
Internship II                          
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
และจัดกิจกรรมการ เรี ยนรู้ ที่ ผู้ เ รี ยนมีความสุข  เกิ ด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัด เ จนจากกา ร เข้ า ร่ วมกิ จก รรมที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้ าที่ ครู  คุณลักษณะของความเป็นครู  ผ่ าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็นเชิง
สมรรถนะและเน้นการฝึก
ปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ครู
และเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
มากขึ้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ 
และฝึกกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างเป็นรูปธรรม 
สอด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร พัฒน า
วิชาชีพครูที่มันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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6.2 

 
 
 

 
 
 

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

วิชาเอก 
 
 

1. วิชาเอก                    เรียนไม่น้อยกว่า    82  หน่วยกิต  
   1.1 วิชาเอกบังคับ                                69  หน่วยกิต 
   1.2 วิชาการสอนวิชาเอก                        9  หน่วยกิต 
   1.3 วิชาเลือก              เรียนไม่น้อยกว่า     4   หน่วยกิต 

1. กลุม่วิชาเอก           เรียนไมน่้อยกว่า     60  หน่วยกิต  
    2.1 วิชาเอกเดี่ยว                              40  หน่วยกิต                                      
    2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพ 
ความลุ่มลึก           เลือกเรียนไมน่้อยกว่า    20  หน่วยกิต                                      

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 22 
หน่วยกิต   และบูรณาการ
รายวิชาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี)  พ.ศ. 2562 

4021201  เคมี 1                                     3(3-0-6)                                                                                                 
Chemistry I                               
สสาร สถานะของสาร แบบจ าลองโครงสร้างอะตอม  การ
จัดเรียงอิเล็กตรอน สมบัติของธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี 
จ านวนโมล ความเข้มข้นของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ 

4021124  เคมีส าหรับครู 1                         3(2-2-5) 
Chemistry for Teacher I  
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว พันธะเคมี  สมดุลเคมี  น าความรู้ ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้
ห้ องปฏิ บั ติ กา รวิ ทยาศาสตร์ ต ามหลั กปฏิบั ติ ส ากล  
ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ด้ าน เคมี เพื่ อการจั ดการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น   

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิบ ายรายวิ ชา เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ทย าศ า สตร์ ทั้ ง ใ น ร ะดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
พื้นฐาน 

4021203 ปฏิบัติการเคมี  1                          1(0-3-2) 
Chemistry  Laboratory I                
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติทั่วไปในการ
ปฏิบัติการเคมี  การจัดสารเคมี  เกรดของสารและการใช้
สารเคมี  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  เทคนิคการใช้ 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

  เครื่องมือพื้นฐานให้ถูกต้อง  เทคนิคการเตรียมสารละลาย
เบื้องต้น  ศึกษาสมบัติของธาตุ  กฎของแก๊ส  และการทดลอง
ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมี 1 

  

4031117 ชีววิทยา  1                          3(3-0-6) 
Biology I 
หลักชีววิทยาพื้นฐานสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต  สมบัติ
ของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และเนื้อเยื่อการ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต  การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

4031120 ชีววิทยาส าหรับครู 1                 3(2-2-5) 
Biology for Teacher I 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและ
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของ
สิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของ
เซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ 
น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ท ย าศ า สต ร์ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

4031118 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                     1(0-3-2) 
Biological  Laboratory I                  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4031117 ชีววิทยา 1  หรือเรียนควบคู่
กัน 
ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก วิตามิน  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์และการ
แบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต  การสืบพันธุ์   การเจริญเติบโต  
และการจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

4011321 ฟิสิกส์  1                          3(3-0-6)                            
Physics I             
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน งานพลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน 
สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง และ
อุณหพลศาสตร์                

4011315 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1                    3(2-2-5) 
Physics for Teacher I 
ศึกษาและปฏิ บั ติ การ ให้ ร อบรู้  การวั ด  เ วก เตอร์  
จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โม
เมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  น า
ความรู้ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ท ย าศ า สต ร์ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

4011609 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                         1(0-3-2)               
Physics  Laboratory I     
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ พลังงานและ
โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโน้มถ่วงและสภาพ
ยืดหยุ่น กลศาสตร์ของของไหล กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นเสียง
และอุณหพลศาสตร์ 
4091613 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์  1   3(3-0-6)                                           
Mathematics  for  Science I      
เวกเตอร์ ลิมิตของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันต่อเนื่อง  อนุพันธ์  บท
ประยุกต์ของอนุพันธ์อนุพันธ์ย่อย  ปริพันธ์ของฟังก์ชันชนิด
ต่าง ๆ  ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต      

4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์       
                                                      3(2-2-5)   
Mathematics for Science Teaching 
รอบรู้และปฏิบัติการค าควณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ 
ระบบจ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์
เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติ

ปรับเปลีย่นค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คือ 
การใช้ความรู้ทางคณติศาสตร์
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

เบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  4021202 เคมี 2                                      3(3-0-6) 
Chemistry II                                
อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎี ก ารชน  ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา สมดุลเคมี กรด-เบส การไทเทรต 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  เคมี
นิวเคลียร์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม 

4021125 เคมีส าหรับครู 2                      3(2-2-5)                  
Chemistry for Teacher II 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- 
เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ น าความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติ
สากล  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ท ย าศ า สต ร์ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

4021204 ปฏิบัติการเคมี  2                           1(0-3-2) 
Chemistry  Laboratory II               
การทดลองเกี่ยวกับจลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี  pH  ปฏิกิริยา
ของกรดและเบส  เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เช่น การตก
ผลึก การหาจุดหลอมเหลวเคมีสิ่งแวดล้อม  เช่น  การหา
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า  (DO)และการทดลองที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมี 2 
4031201 ชีววิทยา  2                            3(3-0-6)  
Biology II 
เมตาบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายน้ า 

4031121 ชีววิทยาส าหรับครู 2                  3(2-2-5) 
Biology for Teacher II 

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 
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สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบต่างๆ  พันธุศาสตร์ 
พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  แนวคิดและกลไกของ
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการ
ท างานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา น าความรู้
ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติ
สากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
 

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ท ย าศ า สต ร์ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4031202 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                      1(0-3-2) 
Biological  Laboratory II                
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4031201  ชีววิทยา 2  หรือเรียน
ควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร   เอนไซม์  การสังเคราะห์
ด้วยแสง  การหายใจ  การขนส่ง  การคายน้ า  การท างานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกาย  ฮอร์โมนพืช  ฮอร์โมนสัตว์ พันธุ
ศาสตร์  พฤติกรรม  การปรับตัว  ระบบนิเวศ  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4011322 ฟิสิกส์  2                           3(3-0-6)                                                                         
Physics II               
แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า  ศักย์ ไฟฟ้า  ความจุ ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผน
ใหม่  ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 
                      

4012317 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2                     3(2-2-5) 
Physics for Teacher II 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  ความร้อนและเทอร์มอ
ไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์
ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
โดย ใ ช้หลักฐานเ ชิ งประจั กษ์   ใ ช้ห้ องปฏิบั ติ กา ร
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

ควบรวมรายวิชาทฤษฎีและ
ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คือ 1) 
ค ว า ม ร อ บ รู้ ใ น เ นื้ อ ห า
วิ ท ย าศ า สต ร์ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและ
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เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4011610 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                         1(0-3-2)   
Physics  Laboratory II  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้าและ
ไดอิเลกทริก  ไฟฟ้ากระแสตรง  สนามแม่เหล็ก  การเหนี่ยวน า
ไฟฟ้า  ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  
ฟิสิกส์ยุคใหม่  และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น  โครงสร้าง
อะตอมและนิวเคลียส         

ฟิสิกส์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น 
 

ระดับอุดมศึกษา 2) ทักษะการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

 4012103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                  3(2-2-5)  
Biological Science 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการและความส าคัญของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมี ชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์ น า

เ พิ่ ม เ ติ ม ร า ย วิ ช า ใ ห ม่ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
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เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตที่ดี และใช้
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ                 3(2-2-5)   
Physical Science 
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบ
ของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้
เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีวิตที่ดี  
และเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 

เ พิ่ ม เ ติ ม ร า ย วิ ช า ใ ห ม่ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

219 



 

 

222 

ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4012102 โลกและบรรยากาศ                        3(2-2-5) 
Earth and Atmosphere                  
ความหมาย  ประวัติ  และขอบเขตของธรณีวิทยา  รูปร่าง  
ขนาดการเคลื่อนไหว  โครงสร้างส่วนประกอบทั่วไปและทาง
เคมีของโลก  คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี  การ
แยกหมู่แร่  การแพร่กระจาย  และการใช้ประโยชน์จากแร่  
คุณสมบัติและลักษณะของหินต่าง ๆ  บนผิวโลก  วัฎจักรการ
เกิด การแพร่กระจายและประโยชน์ของหินแต่ละชนิด  ยุค
ประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป  เ ช้ือเพลิงธรรมชาติ   
ความหมายของบรรยากาศของโลกองค์ประกอบและสมบัติ
ของบรรยากาศ  สาเหตุของผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้า
อากาศการอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นการพยากรณ์อากาศ  
การศึกษาภูมิอากาศของไทย   

4052108  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ           3(2-2-5) 
Earth System Science              
ศึกษาและปฏิบั ติ การ ให้ รอบรู้  องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี 
แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงาน
ของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ 
การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร   กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ น าความรู้สู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ค ว บ ร ว ม ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คือ 
การอธิ บายปร ากฏการณ์
ธ ร ร ม ช า ติ ด้ ว ย ห ลั ก
วิทยาศาสตร์ 

4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ               3(2-2-5)       
Earth  System  Science          
องค์ประกอบหลักของโลก  ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ  
การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  และการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  ด้วยกระบวนการวิจัย  คุณค่าของ
การเรียนรู้โลกทั้งระบบ  การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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4012205 สะเต็มศึกษา                       3(2-2-5)   
STEM Education 
เข้าใจความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการของกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม แนวคิดและข้อแตกต่างของ
กิจกรรมและโครงงานสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรม
สะเต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 การน าสะเต็มเข้าสู่ช้ันเรียน การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

เ พิ่ ม เ ติ ม ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
ของนักศึ กษา ช้ันปีที่  2 คือ 
ความรอบรู้และทักษะด้านสะ
เต็ มศึ กษา เพื่ อการจั ดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และทักษะ
ในศตวรรษที ่21 

 4043101 ดาราศาสตร์และอวกาศ        
Astronomy  and  Space        3(2-2-5)                                                                    
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะน าไปสู่ความ
เข้าใจลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ทัศนูปกรณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์  ทรงกลมท้องฟ้า
ระบบสุริยะ  ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุ
ท้องฟ้า   เอกภพ  การส ารวจอวกาศกับความก้าวหน้าทาง
ดาราศาสตร์ในปัจจุบัน 
 

4042103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5)   
Astronomy  and  Space 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดารา
ศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมฟ้า  เวลาดารา
ศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  
กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ น าความรู้
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลกั

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คือ 
การอธิ บายปร ากฏการณ์
ธ ร ร ม ช า ติ ด้ ว ย ห ลั ก
วิทยาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์  ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดารา
ศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  บันทึก
ข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ  ใช้ความรู้
ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  1024402 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์                                             3(2-2-5)                          
Curriculum  and  Learning  Management  in  Science                                     
เป้าหมาย  มาตรฐานและองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  การจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม  
การวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แต่ละช่วงช้ัน  เพื่อ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้   และแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ  
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สื่ อและนวัตกรรมการ เรี ยนรู้ ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์  การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1023401  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     3(2-2-5)                   
Science Learning Management  
วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เนื้อหาวิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อ
วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 คือ 
1) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์ 2) สามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4023734 เสริมทักษะปฏิบัตกิารเคมี                 2(1-3-2)                                                  
Chemistry Laboratory Skill Improvement 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี ประเภทของสารเคมี 
การเก็บและการเลือกใช้สารเคมี อุปกรณ์เครื่องแก้วและ
พลาสติก การเตรียมรีเอเจนต์ การค านวณในการเตรียม
สารละลาย เทคนิคการทดลองด้วยเครื่องมือมูลฐานที่ใช้ใน               
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร เ คมี  ขั้ น ตอน ในกา ร  ด า เ นิ น ง าน ใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
Science Laboratory in School                3(2-2-5)                                      
รู้หลักการเรียกช่ืออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตราย
ของสารเคมี น าความรู้ด้านการจัดการสารเคมี การแยก
ประเภทหมวดหมู่ การเก็บ และการก าจัดสารเคมี การ
แยกประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
และใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 คือ การปฏิบัติการ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามหลักปฏิบัติสากล 

4003203 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น                       3(2-2-5) 
Local  Science           
กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจาก
กระบวนการคิดแบบมีเหตุผล  มีการบันทึกโดยใช้ทักษะต่างๆ 
เช่น การสังเกต การตั้งค าถาม การค้นคว้า การทดลอง  ค้นหา
ค าตอบ อธิบาย วิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบ โดยมี

4063102  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            3(2-2-5)     
Environmental Science            
ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
การศึกษาชีวิตจริง  สังคม  สิ่งแวดล้อม   วิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท า

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่  3 คือ 1) ความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) 
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เนื้อหาสาระเช่ือมโยงกับสังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ
ด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในท้องถิ่น  น าไปสู่การแก้ปัญหาการพึ่งตนเอง การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องสมดุลกับ
ธรรมชาติ                  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษา
จากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญา
และแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

การร่วมมือและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

  4061104 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    2(1-2-3)                                                                            
Environment Science Foundation    
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สมดุลในธรรมชาติ  
ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม  กับการแก้ไขและป้องกัน  การ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ    โดยทั่วไป  และ
เน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่ก าลังประสบอยู่ ใน
สภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การศึกษา
ความสัมพันธ์ในระบบ สิ่งแวดล้อม  
4011402 วิทยาศาสตร์ศึกษา                        3(2-2-5)                                                                                                                    
Science Education                        
ศึกษาปรัชญา  วิวัฒนาการ ระเบียบวิธี ทักษะ กระบวนการ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
ผลของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติ
และสั งคม  รากฐาน พัฒนาการและสถานภาพของ

4014102   ธรรมชาติและการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์   
Nature and Scientific Inquiry                 3(2-2-5)                                           
สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ 
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้และความเข้าใจการ

ค ว บ ร ว ม ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 คือ 
ความรอบรู้ ธ รรมชาติ ชอง
วิทยาศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย 

ได้มาซึ่ งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการ
แสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสวงหาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ตระหนักถึง
ธร รมชาติ วิ ทยาศาสตร์  มี ทั กษะการอธิ บายทาง
วิทยาศาสตร์ น าความรู้ไปออกแบบกิจกรรม  การเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

  4012313 พลังงานในชีวิตประจ าวัน                 3(2-2-5)                                        
Energy in Daily Life                
ศึกษาทางด้านพลังงาน  ศักยภาพและปัญหาของพลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทนในท้องถิ่น  เช่นพลังงานน้ าขนาดเล็ก   
พลังงานไบโอดีเซล  พลังงานสิ้นเปลือง และนโยบายการ
ประหยัดพลังงาน 

4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน                    3(2-2-5)   
Electrical and Energy 
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  
พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การ
ประยุกต์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 คือ ความรอบรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
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1024403 ทักษะการสอนส าหรับครูวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)                  
Teaching  Skills  for  Science Teachers                                                   
วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ 
ทักษะส าคัญและจ าเป็นส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ความส าคัญ
ของทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์  การฝึกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรม
วิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี  โครงงานวิทยาศาสตร์  การ
ออกแบบและการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์  ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและทักษะอื่นๆ ที่จ าเป็น  การ
ประเมินทักษะ  และแนวทางพัฒนาทักษะส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

4003404  โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                                            
Project and Scientific Activity                 3(2-2-5)                                    
รู้หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การ
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษา
เชิงวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การ
ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
การละเล่น/ของเล่นหรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น น าหลักการสู่
การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์     

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 คือ 
1) ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น แ ล ะ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2) 
ทักษะในศตวรรษที ่21 

4003202   การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                  
Construction  of  Science  Materials            3(2-2-5) 
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน การ
ทดลอง การสาธิตการผลิตอุปกรณ์ทดแทน การเลือกวัสดุและ
วัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  เช่น การท า
สไลด์เพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์ การเก็บและรักษาตัวอย่าง 
ทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณ์อื่นๆ   
 
                                             

4003204 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
Construction  of  Science  Materials       3(2-2-5)                
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการสอน 
การทดลอง การสาธิตการผลิตอุปกรณ์ทดแทน การเลือก
วัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา  
เช่น การท าสไลด์เพื่อใช้กับกล้องจุลทรรศน์ การเก็บและ
รักษาตัวอย่าง ทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณ์อื่นๆ                                               

เปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาเลือก
เอก 
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4031305  นิเวศวิทยา                                 3(2-2-5) 
Ecology 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4031117 ชีววิทยา 1   
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ  พลังงาน  ปัจจัย
จ ากัด วัฏจักรของสาร  สังคมสิ่งมีชีวิต  ประชากร  ชุมชน  
การเปลี่ยนแปลงแทนที่  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม  มลพิษและการแก้ ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม  
การศึกษาภาคสนาม 

4033112  นิเวศวิทยา                            3(2-2-5) 
Ecology 
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ  พลังงาน  
ปัจจัยจ ากัด  วัฏจักรของสาร  ประชากร  ชุมชน  การ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ท น ที่  ม ล พิ ษ   ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทฤษฎีทาง
นิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาเลือก
เอก และปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3  

  4032403 พันธุศาสตร์                          3(2-2-5) 
Genetics          
ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักกษณะ
ทางพันธุกรรม  การคาดคะเน  ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม  ความ
น่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ  ยีนและโครโมโซม  การ
จ าลองสารพันธุกรรม  ยีนเชื่อมโยงและรีคอบบิเนช่ัน เพศ การ
ก าหนดเพศ  มัลติเปิลอัลลีน การควบคุมของยีนเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีน
และระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร 
การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส                 
           

4033404 พันธุศาสตร์ทั่วไป                     3(2-2-5) 
General Genetics          
การแบ่งเซลล์  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาม
กฎของเมนเดล พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎของเมนเดล    
พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ  สารพันธุกรรมและ
การท างานของสารพันธุกรรม  การกลายพันธุ์  เทคโนโลยี
ด้านพันธุศาสตร์ การทดลองในห้องปฏิบัติการตามหัวข้อ
การบรรยาย 
 

เปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาเลือก
เอก และปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3  
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4034403 จุลชีววิทยา                                 3(2-2-5) 
Microbiology                               
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   4031117  ชีววิทยา  1   
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาชนิด  รูปร่าง  ลักษณะ
การสืบพันธุ์  การเจริญเติบโต การด ารงชีวิตและอนุกรมวิธาน
ของจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นและ
สิ่งแวดล้อม  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาล โรคติดต่อและ
ภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม 

4033620 จุลชีววิทยา                             3(2-2-5) 
Microbiology 
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต การจ าแนก
ประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเติบโต การสืบพันธุ์ 
การควบคุมจินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร 
น้ า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อ
และภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม 

เปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาเลือก
เอก และปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3  

  4023314 เคมีอินทรีย์                            3(2-2-5)                                                                                                                                     
Organic Chemistry                       
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4021202  เคมี  2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน 
การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี สมบัติทาง
กายภาพ การ เตรี ยมและปฏิกิ ริ ย าของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน   และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ช่ันชนิด
ต่าง ๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์  แอลดีไฮด์ คีโตน กรด
คาร์บอกซิลิก เทคนิคเบื้องต้นในการท าสารให้บริสุทธิ์ เช่น 
การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึกและโครมาโตกราฟี  
การวิเคราะห์สารอินทรีย์เบื้องต้น  การทดสอบหมู่ฟังก์ช่ัน 
และการเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์ 

 ยกเลิก 
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4023315 เคมีวิเคราะห์                            3(2-2-5) 
Analytical  Chemistry    
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  4021201  เคมี  1  และ  4021202  
เคมี  2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ  การวิเคราะห์โดยการช่ังน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตรเกี่ยวกับการไทเทรตกรด -เบส  การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์  และการไทเทรตแบบ
สารประกอบเชิงซ้อน  การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการช่ังน้ าหนัก
และการวัดปริมาตร การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ 

 ยกเลิก 

4022408  เคมีอนินทรีย์                             3(2-2-5)                                                                                                                     
Inorganic Chemistry                       
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   4021202  เคมี  2 
การเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์นฮาเบอร์ พลังงาน
แลตทิซและผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเว
เลนต์ สมบัติและสารประกอบของธาตุทรานซิชัน  ทฤษฎี
สารประกอบเชิงซ้อน   ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของ
สารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ การทดสอบ
แคทไออนของโลหะทรานซิชันหมู่ต่าง ๆ 
 

 ยกเลิก 

229 



 

 

232 

ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

4012305 กลศาสตร์ 1                                 3(3-0-6)              
Mechanics  I 
รายวิชาที่เรียนมาก่อน 4011311ฟิสิกส์  1   
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และกฎของนิวตัน แรงศูนย์กลาง  
พลวัตของระบบอนุภาค  แรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   

 ยกเลิก 

  4012308 ฟิสิกสข์องคลื่น                          3(2-2-5) 
Physics  of  Wave 
กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิดและการเคลื่อนที่
ของคลื่นในตัวกลางท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และแก็ส  สมการ
คลื่นและผลเฉลยของสมการ  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น   
การรวมกันของคลื่น  ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  การแทรก
สอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  โพลาไรซ์ของคลื่น  อันตร
กิริยาของคลื่น  แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร  ประโยชน์และการ
ประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ยกเลิก 

4012312 แม่เหล็กไฟฟ้า 1                           3(2-2-5) 
Electromanetic  
 พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้า  และแม่ เหล็ก  สนามไฟฟ้า  
สนามไฟฟ้าสถิต  สนามไฟฟ้าในตัวน า และไดอิเล็กทริก 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต 

 ยกเลิก 
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กฎของแอมแปร์  สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา   กฎของฟา
ราเดย์ และกฎของเลนซ์  สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้า
กระแสสลับ  วงจรซึ่ งประกอบด้วย  R  L และ C  และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตามเนื้อหาในรายวิชา 

  4014403 ฟิสิกส์แผนใหม่                          3(2-2-5)                                                     
Modern  Physics 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุด า  สมบัติคู่ของ
คลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก   
ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอกซ์  เลเซอร์ 
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น  อะตอมโมเลกุลของของแข็ง  
นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 

 ยกเลิก 

4024505 ชีวเคมี                                      3(2-2-5)                                                                                                            
Biochemistry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4023314   เคมีอินทรีย์  
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน 
วิตามินและเกลือแร่ เมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต การควบคุมลักษณะและการแสดงออก
ทางพันธุกรรม   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าให้ชีวโมเลกุล

 ยกเลิก 
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บริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีและการวัดปริมาณโปรตีน 
เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามินบางชนิด  
และสกัดดีเอ็นเอ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4024411 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ              3(2-2-5)                                                                     
Chemistry of  Natural  Products 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมี ลักษณะโครงสร้าง กลุม่
ของสารประกอบอินทรยี์ต่างๆ วิธกีารแยก และชีวสังเคราะห์
ของสารประกอบท่ีเกดิขึ้นในธรรมชาติ                       
 
 

4023103 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ         3(2-2-5) 
Chemistry of Natural Products 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ลักษณะของโครงสร้าง กลุม่
ของสารอินทรีย์ต่างๆ เทคนิคในการสกัดสารจาก
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ การแยกองค์ประกอบทางเคมี การใช้
ประโยชน์จากผลติภณัฑ์ธรรมชาตจิากงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์                                   

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
 
 
 
 

 4023612 การวิเคราะห์คุณภาพน้ า             3(2-2-5)                                       
Water Quality Analysis 
ประเภทของน้ าเสีย มาตรฐานน้ าทิ้ง อันตรายจากสารเคมี
ในน้ า เทคนิคในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ า การจัดการ
และการปรับปรุงคุณภาพน้ า การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เพิ่ ม เติ มรายวิชา เลื อก เอก 
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

4003401 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์                        3(2-2-5)               
Research Methodology  in  Science 
ศึกษาความรู้ พื้ น ฐ านการวิ จั ยทางวิ ทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ศึกษา การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การใช้สถิติ

4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                                      

                                                      3(2-2-5)   

Researching and Development of Scientific 

Innovation 

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 3 คือ 1) ความสามารถ
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ผลการวิจัย  ปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงานและ
น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิคการ

เรียนรู้กับงานวิจัย วิทยาศาสตร์การวิจัยด้วยกระบวนการ

เรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การ

เขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัย

เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 

และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีความสามารถในการท า

วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา มี

ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติ

เพื่อการตัดสินใจ มีทักษะที่จ า เป็นเพื่ อการเป็นครู

วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  

ในการท าวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา 2) ทักษะที่จ าเป็นเพื่อ
การเป็นครูวิทยาศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21 3) การวิเคราะห์
และประมวลผลเชิงเชิงสถิติ
เพื่อการตัดสินใจ  
 
 
 
 

4003402 สัมมนาวิทยาศาสตร์                       1(0-3-2) 
Seminar  in  Science 
ศึกษา ค้นคว้าการเลือกหัวข้อวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิธีเลือก
เรื่องที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศึกษาการอ่าน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และจับประเด็นที่
ส าคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและน าเสนอผลการค้นคว้าโดยวิธี
ให้สัมมนาด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดีย 

4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์                                   1(0-3-2) 

Seminar  on the Development of Knowledge and 

Scientific Innovation 

ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอน

วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษา

มาวิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมี

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 คือ 1) การสืบค้นและ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่ อจัดท า
บทความวิชาการ ส าหรับการ
สัมมนาวิชาการ 2) ทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการ

สอนวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการ

สั ม มนาผ่ า นสื่ อ มั ล ติ มิ เ ดี ย โ ดย ใ ช้ภ าษา ไทยและ

ภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ

สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 

4122613 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์     3(2-2-5)                         
Software  Package  and  Application  for  Science                 
ศึกษาหลักการ  ฝึกการเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ 

4013102 วิทยาการค านวณ                     3(2-2-5)  
Computing Science  
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะใน
การแก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียน
ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัว
แปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ 
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ 
การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิด
เชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับ
แก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูล
เข้า ข้อมูลออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่าง
การออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 

ปรับเปลี่ยนช่ือและค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 คือ ทักษะการคิดเชิง
ค า น ว ณ  ( computational 
thinking & coding) 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และ
เผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับ
วิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการค านวณเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 4013207 การวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  3(2-2-5)                       
Earth System Science Research  
องค์ประกอบหลักของโลก  ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ  
คุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ  การศึกษา
วิทยาศาสตร์ โลกทั้ งระบบ  และการจัดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  ด้วยกระบวนการวิจัย  การ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

เพิ่ ม เติ มรายวิชา เลื อก เอก 
เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

4033206  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              3(2-2-5)                                                           
School  Botanical  Garden 
เรี ยนรู้พระราชปรารภ  พระราชด าริ   ความเป็นมา  
องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การสร้างและจัด
ปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้ เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการด าเนินงาน  การ
ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานสวน 

4033209 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน          3(2-2-5)   
School  Botanical  Garden 
เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ   ความเป็นมา  
องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การสร้างและจัด
ปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการด าเนินงาน  การ
ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานสวน

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาเลือก
เอก  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 

235 



 

 

238 

ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  การบูรณาการสู่การเรียน
การสอน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ  การบูรณาการสู่การ
เรียนการสอน         

  4012404 วิทยาศาสตร์บูรณาการ                    3(2-2-5)                                                    
Integrated Science                 
เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และเช่ือมโยงขององค์ความรู้
ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบสุขภาพ การจัดการระบบการเกษตร และการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม  ศึกษาดูงาน  การจัดการเชิงบูรณาการของ
ระบบเกษตรในชุมชน  และการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4013412 วิทยาศาสตร์บูรณาการ               3(2-2-5) 
Integrated Science 
เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และเช่ือมโยงขององค์ความรู้
ทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ระบบสุขภาพ การจัดการระบบการเกษตร และการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ศึกษาดูงาน  การจัดการเชิง
บูรณาการของระบบเกษตรในชุมชน  และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาเลือก
เอก  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 

4011402 วิทยาศาสตร์ศึกษา                         3(2-2-5)                                                                                           
Science Education  
ศึกษาปรัชญา  วิวัฒนาการ ระเบียบวิธี ทักษะ กระบวนการ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
ผลของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อธรรมชาติ
และสั งคม  รากฐาน พัฒนาการและสถานภาพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย 
 

 ยกเลิก 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

4032202 พฤกษศาสตร์                          3(2-2-5) 
Botany 
ประวัติการศึกษาพฤกษศาสตร์  เซลล์  เนื้อเยื่อ  สัณฐานวิทยา  
กายวิภาคของพืชมีดอก  สรีรวิทยา  นิเวศวิทยาของพืช  
วิวัฒนาการ  การจ าแนกประเภท  การรวบรวมเก็บตัวอย่าง
พืช  การศึกษาภาคสนาม 

 ยกเลิก 

4033111 อนุกรมวิธานวิทยา                        3(2-2-5)                                                                                   
Taxonomy 
ความรู้พื้นฐานในการจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต  หลักเกณฑ์การ
จ าแนกประเภท  ปฏิบัติการจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
และสัตว์  การสร้างไดโคโทมัสคีย์ (Dichotomous Key)  จาก
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  การเก็บตัวอย่าง  
การศึกษาภาคสนาม 

 ยกเลิก 

4035502 เทคนิคทางชีววิทยา                       3(2-2-5) 
Biotechniques 
การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา  การ
เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว ์การอัดแห้ง การดองกา
รสต๊าฟสัตว์ การท าสไลด์ชั่วคราวและสไลด์ถาวร  การถ่ายรูป
ผ่านกล้องจุลทรรศน์  การถ่ายภาพแบบไมโครและแมคโคร
โฟโตกราฟ 

4033113 เทคนิคทางชีววิทยา                  3(2-2-5) 
Biotechniques 
การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา  
การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การอัดแห้ง การ
ดองการสต๊าฟสัตว์ การท าสไลด์ช่ัวคราวและสไลด์ถาวร  
การถ่ายรูปผ่านกล้องจุลทรรศน์  การถ่ายภาพแบบไมโคร
และแมคโครโฟโตกราฟ 

เปลี่ยนแปลงเป็นรายวิชาเลือก
เอก 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4033605 ชีววิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต                2(1-2-3)                                                                         
Biology  for  Life Quality 
การใช้ประโยชน์ของจุลินทรยี์เพื่อการผลิตอาหารพื้นบ้าน  
จุลินทรีย์ที่เกีย่วข้องกับสุขภาพ  เกษตรอินทรีย์  การ
ขยายพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีชีวภาพ                          

 
 
 
 

ยกเลิก 
 
 
 
 

4033615 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                     3(2-2-5)                                                                          
Plant  Tissue Culture 
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้
อาหารสังเคราะห์ และสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาวะ
ปลอดเช้ือ  การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ใน
การขยายพันธ์ุพืช  ปรับปรุงพันธุ์พืช  การเก็บรักษา 
 

4033621 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช          3(2-2-5)                                                                               
Plant  Tissue Culture 
การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้
อาหารสังเคราะห์ และสารควบคุมการเจริญเติบโตใน
สภาวะปลอดเชื้อ  การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช  ปรับปรุงพันธุ์พืช  การเก็บ
รักษา                                         

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาเลือก
เอก  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 

4014504 อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น                     3(2-2-5)                                        
Basic of Electronics 
สัญญาณไฟฟ้าและรูปคลื่น  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การน าไฟฟ้าของสสาร ทฤษฎี
แถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  วงจรเรียง
กระแสและกรองกระแส การอ่านคู่มือและดาต้าชีท วงจร
แรงดันคงที่ วงจรขยาย วงจรก าเนิดความถี่ วงจรรวม โมดูล
อิเล็กทรอนิกส์และชุดคิท โครงงานอิเล็กทรอนิกส์   

 ยกเลิก 
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ที ่ รายการ 
หลักสูตรเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

  4022410 เคมีเชิงฟิสิกส ์                             3(2-2-5)                                                                                                            
Physical Chemistry  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4021201  เคมี 1และ  4021202 เคมี  
2 
สมบัติของแก๊สอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี 
สมดุลวัฏภาค สารละลาย  เคมีไฟฟ้า  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความร้อนของสารละลาย ความหนืด ดัชนีหักเห ความ
ถ่วงจ าเพาะ ค่าคงท่ีของแก๊ส เคมีไฟฟ้า 

 ยกเลิก 

1551625  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนวิทยาศาสตร์                        
English  for  Science Teacher                     3(2-2-5) 
ความหมาย  ความส าคัญและขอบข่ายการจัดประสบการณ์
ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ แนวการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน  การ
ใช้เทคนิคและสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ
นักเรียนในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ      
 

1551626  ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์                          
English for Science Teachers                 2(1-2-3)   
ความหมาย   ค ว ามส า คั ญและขอบ ข่ า ยกา รจั ด
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
แนวการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน  การใช้เทคนิคและสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับนักเรียนในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติการ
จั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ    

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาเลือก
เอก  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะหลักของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 และเพื่อเสริมทักษะ
ทางภาษาให้นักศึกษาสอบผ่าน
การวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับ 
B1 

7 วิชาเลือกเสร ี เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต   
 

เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต   
 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ 
มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  

และสาระความรู้และสมรรถนะ 
เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  

(มคอ.1) 
รายวิชา /ปอิบัติการสอน  

หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 0999094  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
3(2-2-5)                         

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              3(2-2-5)                         

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 
ความเป็นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 0(2-2-5)  
2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5)                         

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 0(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้  
                                     0(2-2-5) 
1023401  การจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์                      0(2-2-5)           

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 
 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                             0(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา /ปอิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

 7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                          
                                     0(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับครู                         2(1-2-3) 

0999005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
                                     3(2-2-5)                         
0999009  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะ
การท างาน                        3(2-2-5)                        
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                        0(2-2-5) 

6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา              0(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 1 1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 2 1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 1                   6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา 2                   6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี)  
พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

1 วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

คณิตศาสตร ์ 4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 

ฟิสิกส ์ 4011315 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 
4012317 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

3(2-2-5) 

เคม ี 4021124 เคมีส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 
4021125 เคมีส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

3(2-2-5) 

4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 

  ชีววิทยา 4031120 ชีววิทยาส าหรับคร ู1 3(2-2-5) 
4031121 ชีววิทยาส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 
4012103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
4033113 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี)  
พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 
 

3(2-2-5) 

2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์โลก 4052108 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
4031120 ชีววิทยาส าหรับครู 1  3(2-2-5) 
4031121 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
4023103 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 
4023612 การวิเคราะห์คณุภาพน้ า 3(2-2-5) 
4033112 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
4033620 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
4033404 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) 
4033209 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3(2-2-5) 
4013207 การศึกษาวิจัยวิทยา 

ศาสตร์โลกท้ังระบบ 
3(2-2-5) 

4033621 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดาราศาสตร ์ 4042103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน

โรงเรียน 
3(2-2-5) 

ไฟฟ้าและพลังงาน 
 
 
 
 
 

4013324 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 
4003405 
 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 
 

4013101 
 

การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 

3(2-2-5) 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี)  
พ.ศ. 2562 

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

วิทยาการสมัยใหม่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
 
 
 
 

4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกจิกรรมทาง

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 

1023401 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 3(2-2-5) 

4003405 
 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 
 

4003403 
 

สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์

1(0-3-2) 

4013412 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3(2-2-5) 
4013102 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
4013103 ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร ์
3(2-2-5) 

1551626 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
248 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปอิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลางของการ
ท า ง า น ข อ ง ค รู  ก า ร พั ฒ น า
ความรู้สึก ถึงตัวตนความเป็นครู
แล ะมี เ จ ตคติ ต่ อ วิ ช า ชีพครู ที่
เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครู
และชุมชน 

1. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพ
ครู  เพื่อน าไปประยุกต์ใ ช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยา 
บรรณ และจติวิญญาณความเป็นคร ู                                               
                                       3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู   3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                                       3(2-2-5) 
1551626 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์                         2(1-2-3) 
4011315 ฟิสิกส์ส าหรับครู 0    3(2-2-5) 
4012317 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู2    3(2-2-5) 
4021124 เคมีส าหรับคร ู0       3(2-2-5) 
4021125 เคมีส าหรับคร ู2       3(2-2-5) 
4031120 ชีววิทยาส าหรับคร ู0 3(2-2-5) 
4031121 ชีววิทยาส าหรับคร ู2 3(2-2-5) 
4091619 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร์                        3(2-2-5) 

2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิ ช า ชีพครู  ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต าม
อุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความ
รั ก  ศ รั ท ธ า  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและ
ทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรง
บันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน มี
ความพอเพียงและประพฤติตน

2. มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการวิชาชีพ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยา 
บรรณ และจติวิญญาณความเป็นคร ู                                   
                                      3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                        3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้                                   3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู  3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู                         2(1-2-3) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปอิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

เป็นแบบอย่ างที่ ดีทั้ งทางด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                                       3(2-2-5) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์                       3(2-2-5) 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมี
ปั ญ ญ า  เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
การเ งิน สุขภาพ สุนทรียภาพ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  รู้ เ ท่ า ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก การสร้างสัมมาชีพและความ
มั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และพัฒนาตนเองให้ เป็น
บุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ 
และมีความสามารถประยุกต์ความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง
ความรู้ ใหม่อย่างมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา โดยการ
แสดงออกซึ่ งภ าวะผู้ น า ในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต  3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก   3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ  
                                       3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา                 3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                               3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                      3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                                       3(2-2-5) 
4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-2) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                        3(2-2-5) 
4012205 สะเตม็ศึกษา            3(2-2-5) 

4. เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัตกรรม   เป็นผู้มีทักษะศตวรรษ
ที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล 
ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะ
ข้ า ม วัฒน ธ ร ร ม  รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

4. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทย
และภาษาต่างประ 
เทศ เพื่ อการสื่ อสารและสืบค้น 
ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองอยู่เสมอ 

9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต   
                                      3(2-2-5) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                        3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู ้                         3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปอิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู  
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา
คว า ม รู้  ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ส ร้ า ง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเอง
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                      3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1   1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2   1(45) 
4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-2) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                        3(2-2-5) 
4012205 สะเตม็ศึกษา            3(2-2-5) 
4013102 วิทยาการค านวณ      3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน                             3(2-2-5) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  เ ป็ น ผู้ มี
ความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน
และจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ยน  เ กิ ดการ เรี ยนรู้ และมี
ความสุข ในการ เ รี ยน  โดยใ ช้
ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้
เทคนิค วิ ธีการจัดการ เรี ยนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญา
ในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการ
วิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

5. มีทักษะและเทคนิคในการจัดการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถน า
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ นื้ อ ห า
วิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ไปใช้ในการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และแก้ปัญหา
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                                      3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ
การเรยีนรู้                          3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้                               3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
                                      3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 

                                        6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 

                                        6(270) 
1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                                       3(2-2-5) 
4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-2) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                       3(2-2-5) 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์  

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปอิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อ
พัฒนาการ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยน 
ตลอดจนน าไปใช้ในการ แก้ไข
ปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ
สังคม 

4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน                            3(2-2-5) 
 
 

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่
ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น 
มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล 
รู้คุณค่ าและมีส่วนร่ วมในการ
พัฒ น า  อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย มีความ
ยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้
ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว ดี กล้าปฏิเสธ
และต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

6. มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

0999094 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  
                                      3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 
                                        3(2-2-5) 
9000307 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อ
สังคม                                3(2-2-5) 
4003403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-2) 
4003405 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                       3(2-2-5) 
4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
                                      3(2-2-5) 
4012205 สะเตม็ศึกษา            3(2-2-5) 
4013102 วิทยาการค านวณ      3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร 
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 ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นายสุพัฒน์  บุตรดี 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ปร.ด. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  

สุพัฒน์ บุตรดี และประกิต ไชยธาดา. 2559. การบ าบัดน  าเสียจากสีย้อมธรรมชาติด้วย
ไทเทเนียมไดออกไซด์. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีวิจัย (ครั งที่ 12 25 ตุลาคม 2559) : 145-152.  

สุพัฒน์ บุตรดี, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ประกิต ไชยธาดา, ผการัตน์ โรจน์ดวง และธารหทัย มาลา
เวช. 2559. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน  2559) : 1111-
1117.  

Suwanchawalit, C.,  Buddee, S. and Wongnawa, S. 2016. Triton X-100 induced 
cuboid-like BiVO4 microsphere with high photocatalytic performance. 
Journal of environment sciences, 55(3), 257-265. 

Suwanchawalit, C., Roongraung, K. and Buddee, S.. (2560). Enhanced 
Photocatalytic Activity by Silver-Modified Bismuth Vanadate Key 
Engineering Materials, (2017) 757, 88-92 

Buddee, S., Suwanchawalit, C. and Wongnawa, S.. (2560). Nickel Doped 
Nanorod Titanium dioxide Photocatalyst with Enhanced Visible Light 
Photocatalytic Performance Digest. Journal of Nanomaterials and 
Biostructures, (2017) 12(3), 829-839 

 

https://www.researchgate.net/publication/320671123_Enhanced_Photocatalytic_Activity_by_Silver-Modified_Bismuth_Vanadate
https://www.researchgate.net/publication/320671123_Enhanced_Photocatalytic_Activity_by_Silver-Modified_Bismuth_Vanadate
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เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์, อารี สาริปา และสุพัฒน์ บุตรดี. (2560). ผลของการใช้กระบวนการ

เรียนรู้ 5 ขั นตอน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(2), 163-173 

ศักรินทร์ ชนะสงคราม, ผการัตน์ โรจน์ดวง, ปริญทิพย์ รัตนบุรี และสุพัฒน์ บุตรดี. 2560. 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความ
พึงพอใจต่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR เรื่อง 
สมุนไพรในท้องถิ่น. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (ครั งที่ 1 13 
กุมภาพันธ์ 2561) : 84-94. 

ธารหทัย มาลาเวช และสุพัฒน์ บุตรดี. (2561). คุณภาพน  าในชุมชนอ่างเก็บน  าคลองกะทูน 
ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 5 2-5 ธันวาคม 2561) : 339-347. 

 
ทุนวิจัย 
สุพัฒน์ บุตรดี. 2561. การบ าบัดน  าเสียจากสีย้อมผ้าด้วยชานอ้อยดัดแปร. งบประมาณ

กองทุนเพ่ือการวิจัย (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช. 18 กันยายน 2560.    
ธารหทัย มาลาเวช และสุพัฒน์ บุตรดี. 2561. การศึกษาคุณภาพน  าและแนวทางการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์น  าชุมชนคลองกะทูน ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช. ทุนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 29 พฤศิกายน 2560. 

ปริญทิพย์ รัตนบุรี และสุพัฒน์ บุตรดี. 2563. ผลของคีเลตติ งเอเจนต์ตอโครงสร้างและสมบัติ
แม่เหล็กของอนุภาคนาโนแบเรียมเฮกซะเฟอไรต์ทีสังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล. ส านัก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2561. 1 กุมภาพันธ์ 2561.    

    
 เอกสารประกอบการสอน/ต ารา  
 สุพัฒน์ บุตรดี (2558). ปฏิบัตกิารเคมี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 สุพัฒน์ บุตรดี (2559). ปฏิบัตกิารเคมีอนินทรีย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
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5.  ภาระการสอน 

4021124 เคมีส าหรับครู 1                                              3(2-2-5) 
4021125 เคมีส าหรับครู 2                                        3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ                                      3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                           3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4023103          เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                  3(2-2-5) 
          4023612          การวิเคราะห์คุณภาพน  า                                                 3(2-2-5) 

4012205          สะเต็มศึกษา                                                              3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นางธารหทัย  มาลาเวช  
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ปร.ด. นิเวศวิทยาและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
 ผลงานวิจัย 

ธารหทัย มาลาเวช. 2559. ศักยภาพของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กในการผลิตไบโอดีเซล.   
การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย (ครั งที่ 6 29 มกราคม 2559) 
: 413-419. 

ธารหทัย มาลาเวช. 2559. การคัดเลือกเชื อแบคทีเรียแลคติกเพ่ือใช้เป็นกล้าเชื อในการผลิต
ผักดองท้องถิ่นภาคใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
(ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน  2559) : 553-563.  

สุพัฒน์ บุตรดี, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ประกิต ไชยธาดา, ผการัตน์ โรจน์ดวง และธารหทัย มาลา
เวช. 2559. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน  2559) : 1111-
1117.  

ธารหทัย มาลาเวช และสุพัฒน์ บุตรดี. (2561). คุณภาพน  าในชุมชนอ่างเก็บน  าคลองกะทูน 
ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 5 2-5 ธันวาคม 2561) : 339-347. 
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ธารหทัย มาลาเวช, ชลิตา พุฒขาว, อารีรัตน์ จันทบูรณ์, สิทธิศักดิ์ เครือจันทร์, ธัญยวัฒน์ 

สายเท้าเอี ยน และ ภูวนัย อุ้มเพชร. 2562. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรจาก
กระสัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย (ครั งที่ 11, 27-28 มีนาคม 
2562) : 1-7. 

 
ทุนวิจัย 
ธารหทัย มาลาเวช และสุพัฒน์ บุตรดี. 2561. การศึกษาคุณภาพน  าและแนวทางการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์น  าชุมชนคลองกะทูน ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช. ทุนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 29 พฤศิกายน 2560. 

 
5.  ภาระการสอน 

4031120         ชีววิทยาส าหรับครู 1                                                     3(2-2-5) 
4031121         ชีววิทยาส าหรับครู 2                                                     3(2-2-5) 
4012103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                      3(2-2-5) 
4063102 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                               3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                           3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4033112          นิเวศวิทยา                                                                 3(2-2-5) 
          4033620          จุลชีววิทยา                                                                3(2-2-5) 
          4033113          เทคนิคทางชีววิทยา                                                      3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ค.ม. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
 ผลงานวิจัย 

ผการัตน์ โรจน์ดวง, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, สันติสุข บายศรี และอารักษ์ ภิรมย์รักษ์. 2559. การ
ประยุกต์ใช้เมล็ดขนุนเป็นแหล่งของแป้งเพ่ือผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ และถุงเพาะ
ช ากล้าไม้. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
(ครั งที่ 12  28 ตุลาคม 2559) : 153-160.  

ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ผการัตน์ โรจน์ดวง, อนงค์นาฏ คงกล้า และกัลยารัตน์ พันธ์แจ่ม. 2559. 
การใช้สารสกัดแทนนินจากใบโกงกางในการดูดซับโลหะหนัก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย (ครั งที่ 12 28 ตุลาคม 2559) : 

           161-168. 
สุพัฒน์ บุตรดี, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ประกิต ไชยธาดา, ผการัตน์ โรจน์ดวง และธารหทัย มาลา

เวช. 2559. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน 2559) : 1111-
1117.  

ชญานีย์ สังวาลย,์ ผการัตน์ โรจน์ดวง, สุภาวดี รามสูตร, ศุภมาศ แซ่เตี่ยว และเสาวลักษณ์ ชู
ด้วง. (2558). ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดเบญจมาศในสภาพ
ปลอดเชื อ. วารสารวิชชา, 34(2), 45-51. 

กมลทิพย ส าลีแกว, อรพิมล แทนทอง, ผการัตน โรจนดวง และสุภาวดี รามสูตร. (2560). 
การขยายพันธุขาวพื นเมืองพันธุกาบด าดวยเทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ. วารสาร
วิชชา, 36(2), 25-35. 
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ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี และผการัตน์  โรจน์ดวง. 2559. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

การจัดอบรมการใช้  Google Apps for Education. การประชุมครุศาสตร์
วิชาการ (ครั งที่ 9 17 กันยายน 2560) : 177-186.  

ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษี และผการัตน์  โรจน์ดวง. (2559). ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
วิจัย  กรณีศึกษา วิธีวิจัยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” (ครั งที่ 8  16 กุมภาพันธ์ 2561) : 177-186. 

ศักรินทร์ ชนะสงคราม, ผการัตน์ โรจน์ดวง, ปริญทิพย์ รัตนบุรี และสุพัฒน์ บุตรดี. 2560. 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความ
พึงพอใจต่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR เรื่อง 
สมุนไพรในท้องถิ่น. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (ครั งที่ 1 13 
กุมภาพันธ์ 2561) : 84-94. 

อัญชลี กลิ่นแก้ว, โสภณ แก้วเรืองฤทธิ์ และผการัตน์ โรจน์ดวง. 2560. การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ CCR เรื่องการจมการ
ลอย. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (ครั งที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 2561)  : 
455-462.  

ฤทัยชนก ชิตเตชะ, พิมพ์โพยม, ผการัตน์ โรจน์ดวง และสุภาวดี รามสูตร. (2560). การ
ขยายพันธุ์มะรุมโดยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ (Moringa oleifera Lam.). วารสาร
วิชชา, 37(2), 86-95.      

มันทนา เพชรชู  และผการัตน์ โรจน์ดวง. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม CCR เรื่อง แหล่งน  า  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR เรื่อง สมุนไพรในท้องถิ่น. งานราชภัฏ
วิชาการ ประจปี 2562 (ครั งที่ 1 13 กุมภาพันธ์ 2562) : 257-265. 

 
ทุนวิจัย 
ผการัตน์ โรจน์ดวง. 2561. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

ท ามือ ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ทุนสนับสนุนงานวิจยัจากงบประมาณแผ่นดิน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 25 มกราคม 
2559.  

สุภาวดี  รามสูตร  และผการัตน์  โรจน์ดวง. 2561. การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อข้าวเพื่อคัดเลือก
ลักษณะที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งในพื นที่ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช. 

 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. 
30 มิถุนายน 2561. 

 
5.  ภาระการสอน 

1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          3(2-2-5) 
4012103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                      3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                           3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4013103          ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์                           3(2-2-5) 
          4003204          การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์                                 3(2-2-5) 
          4033621         การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช                                                 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นางสาวปริญทิพย์  รัตนบุรี 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
วท.บ เคมี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย 
ผการัตน์ โรจน์ดวง, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, สันติสุข บายศรี และอารักษ์ ภิรมย์รักษ์. 2559. การ

ประยุกต์ใช้เมล็ดขนุนเป็นแหล่งของแป้งเพ่ือผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ และถุงเพาะ
ช ากล้าไม้. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
(ครั งที่ 12  28 ตุลาคม 2559) : 153-160.  

ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ผการัตน์ โรจน์ดวง, อนงค์นาฏ คงกล้า และกัลยารัตน์ พันธ์แจ่ม. 2559. 
การใช้สารสกัดแทนนินจากใบโกงกางในการดูดซับโลหะหนัก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย (ครั งที่ 12 28 ตุลาคม 2559) : 

           161-168. 
สุพัฒน์ บุตรดี, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ประกิต ไชยธาดา, ผการัตน์ โรจน์ดวง และธารหทัย มาลา

เวช. 2559. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน  2559) : 1111-
1117.  

Rattanaburi, P., Choommongkol, V., Chudam, K. and Juntorn, N.. 2561. 
Magnetic nanoparticles for organic synthesis. The 2018 Pure and 
Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018).  

          (7-9 Febuary 2018) : 277-279.  
ศักรินทร์ ชนะสงคราม, ผการัตน์ โรจน์ดวง, ปริญทิพย์ รัตนบุรี และสุพัฒน์ บุตรดี. 2560. 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความ
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พึงพอใจต่อรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR เรื่อง 
สมุนไพรในท้องถิ่น. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย (ครั งที่ 1 13 
กุมภาพันธ์ 2561) : 84-94. 

ปริญทิพย์ รัตนบุรี และธวัชชยั คงนุ่ม. 2562. การประยุกต์ใช้เมล็ดจ าปาดะเป็นแหล่งของ
แป้งเพ่ือผลิตพลาสติกย่อยสลายได้. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (ครั งที่ 9 22 กุมภาพันธ์ 2562) : 193-197.  

 
ทุนวิจัย 

          ปริญทิพย์ รัตนบุรี และสุพัฒน์ บุตรดี. 2563. ผลของคีเลตติ งเอเจนต์ตอโครงสร้างและสมบัติ  
                   แม่เหล็กของอนุภาคนาโนแบเรียมเฮกซะเฟอไรต์ทีสังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจล. ส านัก  
                   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2561. 1 กุมภาพันธ์ 2561.     
 
เอกสารประกอบการสอน/ต ารา  
 ปริญทิพย์ รัตนบุรี (2558). ปฏิบัติการเคมี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 ปริญทิพย์ รัตนบุรี (2559). ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 
5.  ภาระการสอน 

4021124 เคมีส าหรับครู 1                                              3(2-2-5) 
4021125 เคมีส าหรับครู 2                                        3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ                                      3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                           3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4023103          เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                  3(2-2-5) 
          4023612          การวิเคราะห์คุณภาพน  า                                                 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นายประกิต  ไชยธาดา 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
 ผลงานวิจัย 

สุพัฒน์ บุตรดี และประกิต ไชยธาดา. 2559. การบ าบัดน  าเสียจากสีย้อมธรรมชาติด้วย
ไทเทเนียมไดออกไซด์. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานีวิจัย (ครั งที่ 12 25 ตุลาคม 2559) : 145-152.  

สุพัฒน์ บุตรดี, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ประกิต ไชยธาดา, ผการัตน์ โรจน์ดวง และธารหทัย มาลา
เวช. 2559. การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หญ้าแฝกและธูปฤาษี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั งที่ 4 25 พฤศจิกายน  2559) : 1111-
1117.  

 ประกิต ไชยธาดา. 2559. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ในรายวิชาเคมี
เบื องต้น (4021121) โดยใช้สื่อ PhET Simulation. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. (ครั งที่ 8 15 ธันวาคม 2559) : 1341-1351. 

ประกิต ไชยธาดา, สุพัฒน์ บุตรดี, ปาริญา ฝางเกตุ และดุสิตา อ าลอย. 2560. การ
เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมจากผักหวานบ้านและใบ
ชะมวง. การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย. (ครั งที่ 7 24 
กุมภาพันธ์ 2560) : 487-494.  

ประกิต ไชยธาดา, ปริญทิพย์ รัตนบุรี, ศิริรัตน์ เหมมันต์ และสุเนตรา แก้วขาว. 2560. การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และกรดฮิวมิกใน
การเจริญเติบโตของต้นดาวเรือง. การประชุมราชภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. (ครั งที่ 2 13-14 กุมภาพันธ์ 2560) : 157-164. 
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ประกิต ไชยธาดา, สุพัฒน์ บุตรดี, ภัทร์สุดา มณีเพ็ชร และกมลรัตน์ บัญสุข. 2560. การ

เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากขิงและกระเทียม. การประชุมราช
ภัฏวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช. (ครั งที่ 2 13-14 กุมภาพันธ์ 
2560) : 165-171. 

Chaithada, P., Supapan, J., Rodthuk, P. and Chainarong, S.. (2018). Total 
Flavonoids, Total Phenolic Content and Antioxidant Activity from 
Fruits, Leaves, Twigs and Flowers of Mesua ferrea L. Walailak Journal 
of Science and Technology, 15(4), 295-304. 

ประกิต ไชยธาดา, รัตนา เพชรรอบ และบุษบาวรรณ ส่งศรี. 2561. ประสิทธิภาพของสาร
สกัดจากเมล็ดยอและดอกปาล์มน  ามันตัวผู้ในการยับยั งการเจริญเติบโตของลูกน  ายุง. 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” (ครั งที่ 10 27-28 มีนาคม 
2561) : 1-8. 

ประกิต ไชยธาดา. 2561. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้
รายวิชาเคมี 1 เรื่อง วัฏภาคและสารละลาย. งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” (ครั งที่ 11 29-30 มีนาคม 2561) : 705-713. 

ประกิต ไชยธาดา, อารีรัตน์ จันทรมาศ, รัตนพร ด าแท้ และ เสาวณีย์ เมืองจันทร์บุรี. 
2562. การสกัดสารอัลคาลอยด์ด้วยวิธีการสกัดแบบสารละลายน  าสองวัฏภาคตาม
ด้วยการสกัดด้วยตัวท าละลายฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสจากใบขี เหล็ก. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย 
ครั้งที่ 11 (ครั งที่ 11, 27-28 มีนาคม 2562) : 1-7.  

S. Rittirat, S. Klaocheed, S. Prasertsongskun, J. Suppapan, P. Chaithada, S. 
Kalawong and K. Thammasiri. (2018). Cryopreservation of an endangered 
pharmaceutically important orchid, Cymbidium finlaysonianum Lindl. 
using vitrification technique. Acta Horticulturae, 1234, 125-131.  

 
ทุนวิจัย 
ประกิต  ไชยธาดา. (2561). การศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่างที่มีต่อสีย้อมที่สกัดได้จาก

ธรรมชาติ. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณกองทุนเพ่ือการวิจัย (เงินรายได้) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช :  

          16 พฤศจิกายน 2559 
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ประกิต  ไชยธาดา. (2561). เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิกรวมของ

วัชพืชส าหรับบริโภคในจังหวดันครศรีธรรมราช. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) : 1 ตุลาคม 2560 

  
เอกสารประกอบการสอน/ต ารา  
 ประกิต ไชยธาดา (2559). ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 ประกิต ไชยธาดา (2559). ปฏิบัติการเคมี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
 
5.  ภาระการสอน 

4021124 เคมีส าหรับครู 1                                              3(2-2-5) 
4021125 เคมีส าหรับครู 2                                        3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ                                      3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4013101 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน                           3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4023103          เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                                  3(2-2-5) 
          4023612          การวิเคราะห์คุณภาพน  า                                                 3(2-2-5) 
          4091619          คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์                             3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ช่ือ – สกุล นายธวัชชัย คงนุ่ม 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
3.  ประวัติการศึกษา   

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ.  
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ   
 ผลงานวิจัย 

ปริญทิพย์ รัตนบุรี และธวัชชยั คงนุ่ม. 2562. การประยุกต์ใช้เมล็ดจ าปาดะเป็นแหล่งของ
แป้งเพ่ือผลิตพลาสติกย่อยสลายได้. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (ครั งที่ 9 22 กุมภาพันธ์ 2562) : 193-197.  

 
5.  ภาระการสอน 

1023401 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          3(2-2-5) 
4012104 วิทยาศาสตร์กายภาพ                                      3(2-2-5) 
4003404 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                            3(2-2-5) 
4003405  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5) 
4004403 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์      1(0-3-2) 

          4013412         วิทยาศาสตร์บูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
          4014103          ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์                           3(2-2-5) 
          4052108          วิทยาศาสตร์โลกทั งระบบ                                                3(2-2-5) 
          4063102         วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                  3(2-2-5) 

4013324         ไฟฟ้าและพลังงาน                                                         3(2-2-5) 
4013207         การศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั งระบบ                                3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
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