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ค าแนะน าแก่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ท าให้การพัฒนาหลักสูตรส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
 รหัส :  25431491101228   

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Physics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

 ช่ือย่อ  :    ค.บ. (ฟิสิกส์)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :    Bachelor of Education (Physics) 

 ช่ือย่อ  :    B.Ed. (Physics) 
 

3. วิชาเอก  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
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รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   ปรับปรุงจากหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เริ่มใช้ครั้งแรกมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2547 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณากล่ันกรองเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง ท่ี  

1/2562  เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง ท่ี 2/2562  เมื่อวันท่ี 21  

กุมภาพันธ์ 2562 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 15 

มีนาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562  ในปีการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  ครูสอนวิชาฟิสิกส์ในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.3  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.4  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0058x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายพันธ์ุศักด์ิ  เกิดทองมี 
ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

3 8099 0028x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอ านวย  น้อยผา 
วท.ม. การสอนฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524 
กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2513 

3 8208 0000x xxx อาจารย์  นายศุภวุฒิ  เบ็ญจกุล 
ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 9599 0011x xxx อาจารย์ นางสาวิตรี  ชามทอง 
วท.ม. การสอนฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 
กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 2517 

1 9098 0017x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเกษมศักด์ิ   แซ่ต้ัง 
วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

3 8006 0006x xx x อาจารย์ นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

ป.บัณฑิต ประกาศณียบัตรวิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2555 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

 หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอยู่ในภาคผนวก จ 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง
ท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง  
ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศท้ังนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความมั่นคง มั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหล่ือมล้ าทาง
สังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)  
โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวน 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค  
ตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน  
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาท่ีดี มีการต้ังเป้าหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพื่อป้องกัน
สภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้นการขับเคล่ือน
ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน
พื้นฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนวิชาการระหว่าง
ชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันท้ังใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลท่ีได้รับ
การศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้าน  
การปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน ส่ิงแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม  
สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ 
และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมท่ีเอื้ออาทร  
(2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม
และการจัดการดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า 



5 
 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

 
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ ์
ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียน 
การสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ให้มีศักด์ิศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ 
และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มี
จริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความ
รอบรู้และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเช่ือมั่น
ศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับ
สถานศึกษา เพื่อให้มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว  
และเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู  โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ท้ังทางด้านสังคม ธุรกิจ 
และศิลปวัฒนธรรม 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าและพัฒนาท้องถิ่น  สถานการณ์

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมปิัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

12 .2 .4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าท่ีก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูฟิสิกส์ท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

1.2  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง  

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญยิ่งของครู
ก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค ์ 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์
สู่การปฏิบัติ 

1.3.2 มีความรอบรู้ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  เนื้ อหาสาระด้านฟิ สิกส์และเทคโนโลยี   
สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวกับฟิสิกส์ การจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้งและติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

1.3.3  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงสังคม  สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน 

1.3.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามมาตรฐาน 
1.3.5  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้  สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  
1.3.6 เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ

วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู   
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับ 

   ความเปล่ียนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี 
    สอดคล้องกับความเปล่ียน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ท้ังภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ้
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ   
             ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาและจ านวนหน่วย

กิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน-มิถุนายน 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
2.2.3 ผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์ 

และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทาง 

การศึกษา 
2.3.3  นักศึกษาส่วนหนึ่งยังมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ าท าให้เกิดปัญหาในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 
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2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน  กรณีท่ีนักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด  นักศึกษาต้องเรียนปรับ
พื้นฐาน  

2.4.3 จัดปฐมนิเทศ มีการสอนเสริมคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาเอก 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 60 60 60  
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 60 60  
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 60  
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30  

รวม 30 60 120 180 210  
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 30 30  

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

 

 

  งบประมาณรายรับ   (หน่วย :  บาท)

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม

1.   เงินรายได้ 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 823,900   814,600   728,400   377,000   2,743,900  

     2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน 279,100    319,600    281,500    26,500     906,700     

     2.2  เงินอดุหนุน  (พนักงาน

มหาวิทยาลัย) งบแผ่นดิน 520,800    471,000    422,900    326,500    1,741,200  

     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน 24,000     24,000     24,000     24,000     96,000      

รวมท้ังส้ิน 1,603,900 1,594,600 1,508,400 897,200   5,604,100  

รายการ
แหล่งเงิน

ประมาณการรายรับ
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  

 
    งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉล่ียต่อนักศึกษา 1 คน  ประมาณ   86,000 บาท  และค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 
21,500 บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
อื่นๆ (เรียนในสถานศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาช้ันปีท่ี 4) 
 

   2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 
 

 งบประมาณรายจา่ย   

(หน่วย :  บาท)

เปอร์เซ็นต์ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม

ก.  งบบุคลากร 29.14    317,900   319,600   414,000   26,500     1,078,000   

1.  เงินเดือน 24.51    279,100    319,600    281,500    26,500     906,700     

2.  ค่าจ้างช่ัวคราว 4.63      38,800     -          132,500    -          171,300     

ข. งบด าเนินงาน 23.79    260,000   298,800   172,300   148,800   879,900     

1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 18.92    215,000    253,800    127,300    103,800    699,900     

2.  ค่าสาธารณูปโภค 4.87      45,000     45,000     45,000     45,000     180,000     

ค. งบลงทุน -       -          -          -          -           

1.  ค่าครุภัณฑ์ -       -          -          -          -          -           

2.  ค่าทีดิ่น ส่ิงก่อสร้าง -       -          -          -          -          -           

ง. เงินอุดหนุน 47.07    520,800   471,000   422,900   326,500   1,741,200   

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 47.07    520,800    471,000    422,900    326,500    1,741,200   

รวมท้ังส้ิน 100.00  1,098,700 1,089,400 1,009,200 501,800   3,699,100   

รายการ
ประมาณการค่าใช้จา่ย
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้ 
  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต    
   (2) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 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 หน่วยกิต 
     1. สาระวิชาชีพครู     26 หน่วยกิต 
     2. ประสบการณ์วิชาชีพ     14 หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
     1. วิชาเอกเด่ียว        40 หน่วยกิต 
     2. วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก        
        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       20 หน่วยกิต 
  3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
 การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชใช้ระบบตัวเลข 7หลัก โดยมี
แนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีใช้อยู่เดิม กล่าวคือใช้ระบบ ISCED ( International 
Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
   DD ล าดับก่อนหลัง 
          C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   B ระดับการศึกษา / ระดับความยากง่าย / ช้ันปีท่ีควรเรียน 
   AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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1 AAA  : เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
2 B      :  ก าหนดระดับช้ันปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาท่ีควร

เรียนไว้ดังนี้ 
 1  ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 1 
 2  ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 2 
 3  ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 3 
 4  ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 4 
 5  ระดับปริญญาตรี   ช้ันปีท่ี 5 
  6  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  7  ระดับปริญญาโท 
  8  ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 
  9  ระดับปริญญาเอก 

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

2 กลุ่มวิชาประยุกต์วิทยาศาสตร์                           (401-2--) 
3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป  (401-3--) 
4 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่  (401-4--) 
5 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  (401-5--) 
6 กลุ่มวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  (401-6--) 
7 กลุ่มวิชาเคมีท่ัวไป                                           (402-1--) 

              8 กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์  (402-2--) 
                 9 กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลีเมอร์   (402-3--) 
            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 กายวิภาคและสรีรวิทยา 
                          ของสัตว์      (403-3--) 

           16 พันธุศาสตร์      (403-4--) 
           17 ไมโครเทคนิคปฏิบัติ   (403-5--) 
           18 จุลชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์   (403-6--) 
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 3.1.4 รายละเอียดรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

  ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  

นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  
9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 

  Intensive English Course 
นักศึกษาแรกเข้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ต้องเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต  
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย     2(1-2-3) 

  Intensive Thai Course 
กรณีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดหรือมีผลการเรียนผ่านในรายวิชาเสริมทักษะ
ภาษาไทย ต้องเรียนรายวิชานี้ 

  9000110  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 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 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอื่นท่ีมีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอื่นได้ 1 กลุ่ม  
ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
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  9000139 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
  9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ 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 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 
  1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้ 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 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Working Skills 
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1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Daily Life 
  9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication 
  9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Application  
  9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Burmese for Daily Life 
  9000159 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
   Burmese for Communication 
  9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้ 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  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information for Study Skills 
 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกวา่  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1 รายวิชาบังคับ 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 
   Nakhon Si Thammarat Studies 
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  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
  9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
   Management for Life 

 หมายเหตุ บังคับเรียนรายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) เฉพาะ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 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   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม  3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า  100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู       26 หน่วยกิต 

1001103  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics and Disposition 
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 
1021102  การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 

    Curriculum Development 
1022306  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 
   และการเรียนรู ้  
  Innovation and Information Technology for Education  

and Learning 
1042109  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้    3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
1051106  จิตวิทยาส าหรับครู     3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1131503  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับครู    2(1-2-3) 
  Thai Language for Communication for Teachers 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ     14 หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน     2 หน่วยกิต 

1022802  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1    1(45) 
  Professional Practicum I 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2    1(45) 
  Professional Practicum II 

  2.1.2.2 ปฏิบัติการสอน     12 หน่วยกิต 
     1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(270) 
      Internship I 
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1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(270) 
  Internship II 
 

      2.2  กลุ่มวิชาเอก             เรียนไม่น้อยกว่า                          60  หน่วยกิต  
          2.2.1  วิชาเอกเด่ียว        40 หน่วยกิต   

 4091621 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      
Basic  mathematics                       

3(3-0-6) 
 

4031203 ชีววิทยาพื้นฐาน     
Basic  Biology                           

3(2-2-5) 
 

4021126 เคมีพื้นฐาน    
Basic  Chemistry                                     

3(2-2-5) 
 

4011316 ฟิสิกส์ 1    
Physics I                  

3(2-2-5) 
 

4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1   
Mathematics  for  Physics I                  

3(3-0-6) 
 

4011318 ฟิสิกส์ 2    
Physics II                  

3(2-2-5) 
 

4012318 กลศาสตร์          
Mechanics                               

3(2-2-5) 
 

4012319 ฟิสิกส์ของคล่ืน   
Physics  of  Wave                                    

3(2-2-5) 
 

4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม่   
Modern  Physics                                   

3(2-2-5) 
 

4012320 อุณหพลศาสตร์    
Thermodynamics                              

3(2-2-5) 
 

4012321 อิเล็กทรอนิกส์    
Electronics     

3(2-2-5) 
 

4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางฟสิิกส์ 
Seminar  in  Physical Knowledge and Innovative 
Developments                     

1(0-2-3) 
 

4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์   
Physics  Teaching  Methodology      

3(2-2-5) 
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4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์     
Research and Development of Physics Innovations 

3(0-6-3) 
 

 
2.2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                  
20 หน่วยกิต 

4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
Nuclear  Physics 

3(2-2-5) 
 

4012322 แม่เหล็กไฟฟ้า    
Electromagnetics                                

3(2-2-5) 
 

4013413 กลศาสตร์ควอนตัม 
Quantum  Mechanics 

3(2-2-5) 
 

4013104 วิทยาศาสตร์โลก         
Earth  Science                     

3(2-2-5) 
 

4013534 ส่ือ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์  
Media  and  Innovation for  Physics  Teacher              

2(1-2-3) 
 

4013209 เทคโนโลยีพลังงาน 
Energy  Technology 

3(2-2-5) 
 

4013105 ดาราศาสตร์   
Astronomy                                    

3(2-2-5) 
 

4011511 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์  
Application  Program  for  Physics Teacher 

2(1-2-3) 
 

4013208 ของเล่นศาสตร์  
Toy  Science 

2(1-2-3) 
 

4011612 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 
Measuring  Instruments  and  Analysis  in  Physics 

2(1-2-3) 
 

4013535 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ 
Microcontroller and  Interfaces 

3(2-2-5) 

4013536 เทคโนโลยีพลาสมา 
Plasma  technology 

3(2-2-5) 

4013537 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 
Mathematical  for  Physics II 

2(2-0-4) 
 

4013538 ธรณีวิทยาทางพลังงาน 
Geology of Energy 

2(1-2-3) 
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4013539 พลังงานทดแทน 
Renewable Energy  

3(2-2-5) 

4013540 การส ารวจและวางแผนพลังงานชุมชน 
Survey and planning energy community 

3(2-2-5) 

4013541 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 
Biomass Technology 

3(2-2-5) 

4012323 กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 

3(2-2-5) 
 

4012513 ส่ือและเครื่องมือเชิงวิทยาศาสตร์ 
Science Experiments 

3(2-2-5) 
 

4013542 การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
Computer  Software  for Physics  Solution 

3(2-2-5) 
 

4013106 แผ่นดินไหววิทยา 
Seismology 

3(2-2-5) 
 

4013543 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบ้ืองต้น 
Introduction to Python 

2(1-2-3) 
 

4013107 อุตุนิยมวิทยา 
Meteorology 

3(2-2-5) 
 

4013544 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน    
Energy Conservation and Management in Daily Life 

3(2-2-5) 
 

4013545 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
Physics  in  Daily  Life 

3(2-2-5) 
 

4012205     สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

3(2-2-5) 

4013546 ภาษาอังกฤษส าหรับครูฟิสิกส์ 
English for Physics Teachers 

2(1-2-3) 

 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี          เลือกเรียนไม่น้อยกว่า           6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้  
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษา
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี   
9000406 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 2 2 5 

มนุษยศาสตร์ 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 3 0 6 

เฉพาะ
ด้าน 

 

สาระวิชาชีพคร ู
1001103 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3 2 2 5 

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 2 2 5 

วิชาเอกเด่ียว 
4091621 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                            3 2 0 6 
4031203 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                                3 2 2 5 
4011316 ฟิสิกส์ 1                               3 2 2 5 

รวม 21 15 10 37 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   62     

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
ศึกษา
ทั่วไป 

สังคมศาสตร ์ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

 
 

เฉพาะ
ด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู
1031102 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับคร ู 2 1 2 3 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

วิชาเอกเด่ียว 
4021126 เคมีพ้ืนฐาน                                        3 2 2 5 
4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1                    3 2 2 5 
4011318 ฟิสิกส์ 2                               3 2 2 5 

วิชาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะ ฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก 1 2 - - - 

รวม 22 13+ 14+ 33+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   60+     



23 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษา
ทั่วไป 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

9000110 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 2 2 5 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 2 2 5 

เฉพาะ
ด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู 1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3 2 2 5 

วิชาเอกเด่ียว 
 

4012319 ฟิสิกส์ของคลื่น 3 2 2 5 
4012318 กลศาสตร ์ 3 2 2 5 
4012320 อุณหพลศาสตร ์ 3 2 2 5 

4012512 
สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางฟิสิกส์ 

1 0 2 3 

เลือกเสร ี เลือกเสร ี xxxx นักศึกษาเลือก 1 3 - - - 
รวม 22 12+ 14+ 33+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =  59+     

 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษา
ทั่วไป 

 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 0 6 

วิทย์ คณิต และ
เทคโนโลยี   

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 

เฉพาะ
ด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 

1002101 
นโยบายและการบริหารคุณภาพ
การศึกษา 

3 2 2 5 

ประสบการณ์วิชาชีพ 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 0 45 0 

วิชาเอกเด่ียว 
4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 3 2 2 5 
4012321 อิเล็กทรอนิกส์ 3 2 2 5 

วิชาที่เสริมสร้าง
สมรรถนะ ฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก 2 3 - - - 

รวม 22 13+ 55+ 31+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   99+     
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 
ภาษาและการ

สื่อสาร 
9000136 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ 

3 2 2 5 

มนุษยศาสตร์ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

สาระวิชาชีพคร ู 1043415 การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 3 2 2 5 
วิชาเอกเด่ียว 4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์     3 2 2 5 

วิชาที่
เสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

xxxx นักศึกษาเลือก 3  3 - - - 

xxxx นักศึกษาเลือก 4 3 - - - 

เลือกเสร ี เลือกเสร ี xxxx นักศึกษาเลือก 2 3 - - - 
รวม 21 8+ 8+ 20+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   36+     

 
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

ศึกษาท่ัวไป 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

9000137 
ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการ
ท างาน 

3 2 2 5 

สังคมศาสตร ์ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 0 45 0 

วิชาเอกเด่ียว 4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3 2 2 5 

วิชาที่
เสริมสร้าง

สมรรถนะ ฯ 

xxxx วิชาเอกเลือก 5 3 - - - 
xxxx วิชาเอกเลือก 6 3 - - - 
xxxx วิชาเอกเลือก 7 3 - - - 

รวม 19 6+ 51+ 15+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   72+     
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

เฉพาะด้าน 
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6 0 270 0 

รวม 6 0 270 0 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

เฉพาะด้าน 
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6 0 270 0 

รวม 6 0 270 0 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 
    3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

          ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ 
 3.2.1  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

เลขประจ ำตัวบัตร
ประชำชน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

3 8099 0058x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายพันธ์ุศักด์ิ  เกิดทองมี 
ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

3 8099 0028x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอ านวย  น้อยผา 
วท.ม. การสอนฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524 
กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2513 

3 8208 0000x xxx อาจารย์  นายศุภวุฒิ  เบ็ญจกุล 
ปร.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 9599 0011x xxx อาจารย์ นางสาวิตรี  ชามทอง 
วท.ม. การสอนฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 
กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 2517 

1 9098 0017x xxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเกษมศักด์ิ   แซ่ต้ัง 
วท.ม. ธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

3 8006 0006x xx x อาจารย์ นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2555 
วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
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3.2.2  อำจำรย์ผู้สอน 
 

เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน 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 

1 8099 0024x xx x อาจารย์ นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง ค.ม. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 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 9203 0032x xx x 
 

อาจารย์ นางธารหทัย  มาลาเวช วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 

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 

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545 
3 8204 0003x xx x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจุฑามาศ  ศุภภพันธ์ วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 
วท.บ. พืชศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
2544 

3 8001 0077x xx x อาจารย์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542 
วท.บ. พยาบาลและผดุงภรรค ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 
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เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

3 8011 0014x xx x 
 

อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย 
 

ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 
คม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8098 0001x xx x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

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 9399 0001x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ศษ.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 0000x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

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

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

3 8006 0053x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 
กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 
ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2518 

3 3201 0079x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร ์ 2535 

3 8005 00026 xxx อาจารย์ นายปรีชา สามัคค ี กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 
ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมลิวัลย์ สมศักด์ิ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 
ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8008 0035x xx x รองศาสตราจารย์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ร.ป.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 
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เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

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. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 

1 9399 00082 xxx อาจารย์ นางสาววรกร ธรรมภิบาลอุดม อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551 

3 8001 0036x xx x อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2536 
ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2531 

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

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

3 8001 0072x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุนีต์ิ ภู่จิรฐาพันธ์ุ 
 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ค.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

3 8008 0073x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล Grad. 
Dip 

Teching English as Foreign 
Langauge 

University of Sydney Australia 2538 

ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
ค.บ. ประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 
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เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

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

3 8001 0072x xx x 
 

อาจารย์ 
 

นางสาวอารี สาริปา 
 

Ed.D. Curriculum & Instruction University of Science Malaysia, Malaysia 2548 
ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 

3 8001 0036x xx x อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 
ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 

3 8001 0185x xx x 
 

อาจารย์ นายอรุณ  จุติผล ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2554 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2552 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2530 

1 8008 0007x xx x อาจารย์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 

3 8181 006x xx x 
 
 

อาจารย์ นางทิพวรรณ  ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

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 
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เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 

3 9499 0024x xx x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางเกศริน มนูญผล กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2544 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2526 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2524 

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

ต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 
3 8099 0025x xx x อาจารย์ นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ตันตระกูล กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2545 

ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2540 
3 0114 0191x xx x อาจารย์ นางสาวรพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2539 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 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 นายวีรศักด์ิ  ทวีเมือง ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2557 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2556 
3 8001 0044x xx x อาจารย์ นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2543 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร และอาจารย์พิ เศษให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิ การ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
และผ่านการทดสอบสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนด ได้แก่ ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวผู้เรียน ส่ือเทคโนโลยี  
เพื่ อการ จัดการเรียนรู้  การบูรณาการการสอน  (TPCK)   STEM  PLC ทักษะการสอนงาน  
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์   
ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง  

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีท่ีผู้สอน 
มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วม 
กับผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การสอนต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไป  

3) ผู้สอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
ท่ีสอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท่ีมีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ช้ินงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง  

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ท้ังนี้ให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมี คุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา  
ในรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบั ติงานวิชาชีพ 
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ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการเป็นผู้ช่วยครูและผู้สอนร่วม และ 3) รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย  
การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู การทดลองสอน 
ในช้ันเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ 
การบูรณาการความรู้ ในการ จัดท าแผนการ จัดการ เรี ยนรู้  การ จัดกระบวนการเ รี ยนรู้   
โดยใช้ส่ือนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม  
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง และจัดท ารายงานในรูปแบบ 
คุรุนิพนธ์ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานท่ี
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
พร้อมท่ีจะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูท่ีดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ท้ังในเนื้อหาท่ีใช้สอนตามหลักสูตร  
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน 
ผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศ 
การเรียนรู้ ท่ีอบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

 4.1.3 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ต้ังมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนแบบบูรณาการในรายวิชาแต่ละภาค

การศึกษา 
4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.2 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/ช้ัน

ปี 
ภาค

การศึกษาที่ 
ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1/ชั้นปีที่ 1 
 

1, 2 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบ
บูรณาการในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนด
ภาระงานเชิงบรูณาการรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาซึ่ง
ก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  

2/ชั้นปีที่ 2 
 

1 

2 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์)  

3/ชั้นปีที่ 3  
 

1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูแบบ
บูรณาการในรายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนด
ภาระงานเชิงบรูณาการรายวิชาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาซึ่ง
ก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา 

2 1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

4/ชั้นปีที่ 4 
  

1 1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์)  

2 1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์)  
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      4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ  
การตัดสินใจ  
 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน 
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์  
และทักษะศตวรรษท่ี 21  
     4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
  4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน  
และพัฒนาผู้เรียน 
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 4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารตามมาตรฐาน 
 4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา

การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิ เคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศ 

จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  

ทางอารมณ์และทางสังคม 
 4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 4.4.4.3 มีความรับ ผิดชอบต่อหน้ า ท่ี  ต่อตน เอง  ต่อ ผู้ เ รี ยน  ต่อ ผู้ร่ วมงาน  
และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.4.5.1 มี ทักษะการวิ เคราะห์ข้อมูลสถิ ติ  การ สัง เคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
ก ลุ่มต่างๆ ไ ด้อย่ างมีประ สิทธิภาพโดยสามารถเ ลือกใช้การส่ือสารทางวาจา  การเขียน  
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
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 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการ เรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  
การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัด 
และประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและ
พื้นท่ี 

  4.4.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ี
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี  21 เช่น  
ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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 4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา

ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองท่ี 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน  

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองท่ี 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
สมรรถนะรองท่ี 1.6 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
       สมรรถนะรองท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งมั่น 

สมรรถนะรองท่ี 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่าง 
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
และสร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 

สมรรถนะหลักที ่3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองท่ี 3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการ วางแผน 
และจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองท่ี 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
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สมรรถนะหลักที ่4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

  สมรรถนะรองท่ี 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณ
ลักษะท่ีพึงประสงค์ 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองท่ี 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองท่ี 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองท่ี 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)  
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมเสริมความเป็นครู ชั้นป ี
1 2 3 4 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู √ √ √ √ 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม 

√ √ √ √ 

3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย √    
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/ศาสตร์พระราชา  √   
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด   √  
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา √    
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  √   
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   √  
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  √   
10. กิจกรรมทางวิชาการ  √ √ √ 
11. กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต √ √ √ √ 

รวม 5 7 6 4 
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6. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
  ข้อก าหนดในการท าโครงการวิจัย ต้องเป็นโครงการวิจัยทางด้านการสอนฟิสิกส์ หรือฟิสิกส์  
โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางด้านการสอนฟิสิกส์  
หรือฟิสิกส์ ในด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน  และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานวิจัยส าเร็จ และมีรายงาน
วิจัยท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 

       6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
       หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ สัมมนาการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางฟิสิกส์  หรือเลือกเรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สถิติพื้นฐานส าหรับการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าโครงงาน
หรืองานวิจัย โดยให้นักศึกษาได้ท าวิจัยทางการศึกษาและวิจัยทางฟิสิกส์  โดยมีข้อก าหนดในการท า
โครงการวิ จัยว่า ต้องเป็นโครงการวิ จัยทางด้านการสอนฟิ สิกส์  หรือนวัตกรรมทางฟิ สิกส์ 
และเทคโนโลยี  โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางด้านการ
สอนฟิสิกส์ หรือนวัตกรรมทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี ในด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านพลังงาน  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้งาน โดยมีรายงานวิจัยท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
มีการน าเสนอผลงานวิจัยโดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมวิพากษ์วิจารย์เพื่อการแก้ไขรูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
  6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ สามารถท าวิจัยทางด้านการสอนฟิสิกส์ หรือนวัตกรรมทางฟิสิกส์และเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมได้ท้ังทางด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ สามารถน าผลงานวิจัยเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาต่อได้  สามารถเขียนผลงานวิจัย และบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 

      6.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางฟิสิกส์  สามารถศึกษา
ต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ 

        6.2.2 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 

6.3 ช่วงเวลา  
     ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 3 

   6.4 จ านวนหน่วยกิต 
            3 หน่วยกิต 

   6.5 การเตรียมการ  
     หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ สัมมนาการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางฟิสิกส์ การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้หรือเลือกเรียนความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สถิติพื้นฐานส าหรับการวิจัย 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าโครงงานหรืองานวิจัย    ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในช้ัน
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ปีท่ี 2 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในช้ันปีท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยช้ันเรียน  
มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา มีการก าหนดช่ัวโมง 
การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงให้
ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 6.6 กระบวนการประเมินผล  
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา

และประเมินผลจากรายงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  และการจัดสอบ  
การน าเสนองานวิจัยโดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ และนักศึกษา คณาจารย์ภายนอก
หลักสูตรร่วมฟังได้ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มุ่งเน้นผลการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ท่ีมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ เพื่อเกื้อกูลสังคม  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
     1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้าน
การสอน 
 

การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในโรงเรียนต้ังแต่ปีท่ี 1   
การให้นักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมนักเรียนและครู 
ท่ีหลักสูตรได้จัดขึ้น  ฝึกให้นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่าง
หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปล่ียนแปลงของสังคม ก าหนดรายวิชาท่ีให้
นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้ จัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอ การวิพากษ์วิจารณ์  
ท้ั งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษและมีความสนใจใ ฝ่รู้ ใ ฝ่ เรียน  
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 

2. ความสามารถด้าน
วิชาการ  
 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศ การท าโครงงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของฟิสิกส์และการสอนฟิสิกส์ จนสามารถน าไป
ใ ช้สอนไ ด้อย่ า งมีประ สิทธิภาพในระ ดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา  
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รวมท้ังมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมินผลการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการ
กับการสอนวิชาอื่นๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม  
จริยธรรมจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ  และมี
จิตส านึกสาธารณะ 
 

สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพในวิชาเรียนท่ีให้
ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมท่ีส่ือ
ให้เห็นถึงการใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกล้ัน 
ซื่อสัตย ์ สุจริต และมีศีลธรรม รักงานสอน ใฝ่รู้  ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ตนเองได้ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์   
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

สนับสนุนส่งเสริมให้ทุนแก่นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี ส่งเสริมการ
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมนักเรียนซึ่งแต่งตัวเรียบร้อย เป็นพี่เลี่ยง
นักเรียน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเสริมทักษะทางสังคมท าให้
น ัก ศ ึกษาม ีมน ุษย ส ัมพ ัน ธ ์ที ่ด ีสามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่น ให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 
(1) โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
(2) โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยและการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน 
(3) โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์ 
(4) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญเพื่อบริการชุมชนเช่น วันวิทยาศาสตร์ วันครุศาสตร์

วิชาการ วันราชภัฏวิชาการ 
(5) โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันท่ีเสริมทักษะการเป็นครูฟิสิกส์  
(6) โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน 
(7) โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน 

 1.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา  
สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 
มีความรู้ และความเข้า ใจพื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์และฟิ สิก ส์  สามารถปฏิบั ติการฟิ สิก ส์ ใน
ห้องปฏิบัติการได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและน ามาอ้างอิงได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มี
จิตวิทยาศาสตร์ 

 
จั ดก าร เ รี ยนรู้ ด้ ว ยวิ ทย าการ ท่ี
หลากหลายและเหมาะสมโดยเฉพาะ 
Active learning  

ช้ันปีท่ี 2 
มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ สามารถปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สืบ ค้นข้ อมู ลและน าม าอ้ า ง อิ ง ไ ด้ ท้ั ง ภ าษา ไทยละ
ภาษาอังกฤษ  มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 
ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานและสะเต็มศึกษา 
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
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สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

ปีท่ี 3 
 มีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ สามารถปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ท้ังใน
ห้องปฏิบั ติการและนอกห้องปฏิบั ติการ สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลและน ามาอ้างอิงได้ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถน าเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย เลือกใช้และสร้างส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู้ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงได้ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ า ง ศักยภาพของนัก เรี ยนสามารถวิ จัยและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ มี
จิตวิทยาศาสตร์ 

 
จัดการอบรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ให้นักศึกษาได้ฝึกการ
จัดกิจกรรมต่าง การเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ในการจัดอบรมครูและ
อบรมนักเรียน การศึกษาดูงาน การ
เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ  

ปีท่ี 4  
สามารถบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ ความรู้ด้านศาสตร์การ
สอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPCK : Technological 
Pedagogical Content Knowledge) มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างหลากหลาย เลือกใช้และ
สร้างส่ือการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงได้ สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
นักเรียน น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาในช้ันเรียน มีจิตวิทยาศาสตร ์

 
จัดการอบรมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การเรียนในช้ันเรียนเชิญวิทยากรท่ี
เป็ น ครู ท่ี มี ป ร ะสบการ ณ์มา ให้
ค าแนะน าให้นักศึกษาได้แผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริงใน
สถานศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้ให้ค าปรึกษางานวิจัยและเป็น
ผู้ร่วมวิพากษ์งานวิจัย 
จัดให้นักศึกษาได้น าเสนองานวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน  
   2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวทางปฏิบัติท่ีดีเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานท่ี คัดเลือกกรณีตัวอย่างท่ีช่ืนชอบ
แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
   3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกช้ันเรียน 
   2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
   3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.1.2 ความรู้ 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

   2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองท้ังใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพึ่งพาซึ่งกัน 
และกัน 
   3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 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 าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

 3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด 
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 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอ 
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) มอบหมายงานท้ังบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์ผลงานต่างๆ 
  3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบั ติภาคสนาม ส ารวจ สัมภาษณ์
จัดท ารายงาน และน าเสนอ  
  4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อม 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
  4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง  

2.1.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
      2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
      3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มอบหมายงานท้ังงานบุคคลและกลุ่ม 
  2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นท่ีก าหนด 
 2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การ
ยอมปรับเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นท่ีดีกว่า 
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  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา
และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  3) ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินพฤติกรรมในการส่ือสาร 
  2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
  3) ตรวจผลงาน 
 
2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1  ผลการเรียนรู ้
  2.2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1 )  รัก  ศรัทธาและภูมิ ใจในวิชาชีพครู  มี จิตวิญญาณและอุดมการณ์ 
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
    (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบ 
และซื่อสัตย์ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้าง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
    (3) มี ค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ   
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิต
และการตัดสินใจ   
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   (4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน  
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
   2.2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    (1)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพ  
ของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู 
จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ  
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับ
ครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 

  (2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ  
และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา    

   (3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเป ล่ียนแปลงของ สังคม  
และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน  

     (4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารตามมาตรฐาน 

     (5) มีความรู้  ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ กับการปฏิบั ติ จริ ง 
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

     (6)  ตระหนั ก รู้  เ ห็ น คุณ ค่ าและคว ามส า คัญของศาสตร์พ ระร าชา 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนา
ชุมชน 
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  2.2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
   (2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์   
   (3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิ จัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

  2.2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   (1 )  เข้ า ใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้ สึกของ ผู้อื่ น  มีความคิดเ ชิงบวก  
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
   (2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ี
ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิ จ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม 
   (3) มีความรับผิดชอบต่อหน้า ท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน  
และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

    2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    (2) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม  
และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน 
หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
    (3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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    2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    (1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 

การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัด 
และประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและ
พื้นท่ี 

    (2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน 
ท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียน 
ท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 
   (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุ กต์ความรู้มาใช้ 
เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดย
ยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
     (4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

    (5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี ทักษะศตวรรษท่ี  21  
เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารทักษะเทคโนโลยี  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
        2.2.2 กลยุทธ์การสอน  

กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาล
ใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์   
ข้ามวัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ 
เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ  

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆท่ีเหมาะสม  
  
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  การเรียนการสอน 
และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความ
พร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3 ) ด้านทักษะทางปัญญา  4 ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ 
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(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ

จริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู ฯลฯ 

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

จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาท่ีเน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในช้ันเรียน 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 าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมงานศิลปวัฒนธรรม

ท้ังท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองท้ังใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
              3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป 
และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
             3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และส่ิงแวดล้อม 
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  3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก  
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
         3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
         3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              3.1.5.1 สามารถติดต่อส่ือสาร ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
               3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
               3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000001  เสริมทักษะภาษาไทย                

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                

9000110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                
9000135  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                
9000136  ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                

9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                 
9000139  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                
9000140  ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                

9000142  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000143 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                
9000144 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000145  ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                

9000146  ภาษาเกาหลีเพ่ือส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000148  ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000153  ภาษาอินโดนีเซีส าหรับทักษะการท างานย                

9000154  ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000155  ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร                
9000156  ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                

9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000159  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                
9000160  ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้                
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

9000206 ความจริงของชีวิต                
9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต                

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา    O            

9000306 อาเซียนศึกษา    O            

9000307 พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม                

9000308  พลวัตของสังคมโลก                

9000309  การจัดการเพ่ือชีวิต                

9000403  พืชพรรณเพ่ือชีวิต                
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                
9000407  การคิดและการตัดสินใจ                

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                
9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ                

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
       3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
          3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
       3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย  
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูก ต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน  
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
     3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา  
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 

        3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา    

      3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
    

      3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามมาตรฐาน 
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        3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ บูรณา
การข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

        3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.2.3.1 คิด ค้นหา วิ เคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศ 

จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

     3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
    3.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     3.2.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

     3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี 
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้าน เศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

     3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

     3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

     3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      3.2.5.1 มี ทักษะการวิ เคราะห์ข้อมูลสถิ ติ  การ สัง เคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
      3.2.5.2 ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
      3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการ เรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
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สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 
      3.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

       3.2.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  
การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน 
การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี 

      3.2.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทาง
กาย 

       3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนไ ด้ เรียนรู้ จ าก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างาน
กับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา  ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

      3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

      3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
 ความรับผิดชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ      
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 
1/1 

        

 

                

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
การศึกษา  

3(2-2-5) 
2/2 

                         

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

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

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1/2 

                         

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

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

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

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 1/2 
        

 
                

ประสบการณ์วิชาชีพ (14 หน่วยกติ)           
 

       
 

        

1022802 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1  1(45) 2/2         
 

                

1023836 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2  1(45) 3/2         
 

                

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(270) 4/1         
 

                

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4/2         
 

                

ผลการเรียนรู้กลุ่มวิชาชีพคร ู 40                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

วิชาเอกเด่ียว (40 หน่วยกิต)           
 

        
        

4091621 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 1/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4031203 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 1/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4021126 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 1/2   O  O      O O   O    O O  O  O  

4011316 ฟิสิกส์ 1   3(2-2-5) 1/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4011318 ฟิสิกส์ 2   3(2-2-5) 1/2   O  O      O O   O    O O  O  O  

4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1   3(2-2-5) 1/2   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012318 กลศาสตร์ 3(2-2-5) 2/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012319 ฟิสิกสข์องคลื่น 3(2-2-5) 2/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม่   3(2-2-5) 2/2   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012320 อุณหพลศาสตร์   3(2-2-5) 2/1   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012321 อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 2/2   O  O      O O      O  O  O  O  

4013531 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5)  3/2   O        O O   O    O       

4012512 สัมมนาการพัฒนาองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมทางฟิสิกส์ 

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

4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 3/1   O  O          O    O O  O  O  
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่ม
ลึก (20 หน่วยกติ)  

                          

4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส ์  3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013104 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013105 ดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012322 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013413 กลศาสตร์ควอนตัม 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4011511 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์  2(1-2-3) 3   O  O      O O   O     O  O  O  

4013534 สื่อ นวัตกรรมส าหรับครูฟิสิกส์    2(1-2-3) 3   O  O      O O   O    O       

4013208 ของเล่นศาสตร์  2(1-2-3) 3   O  O      O O       O O  O  O  

4011612 เคร่ืองมือวัดและการวิเคราะห์ทาง
ฟิสิกส์ 

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

4013535 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O   O  O  O  O  

4013536 เทคโนโลยีพลาสมา 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O   O O O  O  O  

4013537 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2  2(2-0-4) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013538 ธรณีวิทยาทางพลังงาน 2(1-2-3) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013209 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 2   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013539 พลงังานทดแทน 3(2-2-5)  3   O  O      O O   O    O       

4013540 การส ารวจและวางแผนพลงังานชุมชน 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013541 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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 

4013544 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

4012323 กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5) 3  O     O O   O    O   O O O  O  O  

4012513 สื่อและเคร่ืองมือเชิงวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013542 การใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O     O  O  O  

4013106 แผ่นดินไหววิทยา 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013543 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เบื้องต้น 

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

4013545 ฟิสิกสใ์นชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4013107 อุตุนิยมวิทยา 3(2-2-5) 3   O  O      O O   O    O O  O  O  

4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 2                          

ภาษาอังกฤษส าหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3) 2     O       O   O    O O  O  O  

ผลการเรียนรู้วิชาเอก 60                           

ผลการเรียนรู้ตลอดหลักสตูร 136                           
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4. การกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
          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 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักด์ิศรีความเป็น

ม นุ ษ ย์  ย อ ม รั บ ค ว าม แ ตก ต่ า ง  โ ด ย ไ ม่ รั ง เ กี ย จ  กี ด กั น  
เลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชาติก า เนิด ร่ างกาย สถานภาพทาง เศรษฐกิจและสังคม 
และความเสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของ
ตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 

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 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้
มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 
8.2 เสนอโครงการเพื่อพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
8.3 ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
8.4 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

9. มีความรู้ และความเข้าใจการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

9.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่ ทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ การ
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาวะ 

10. มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในการ
จัดการเรียนรู้ 

10.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
10.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

11. มีความพร้อมในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะ ในด้านท่ีส าคัญ 

11.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และสุขภาพจิต 
11.2 ตระหนักในการป้องกนัโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็ก
และเยาวชน 

12.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ 

12.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

13. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

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

14. อธิบายแนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และแนวคิดของทักษะ 
5Cs ได้ 

14.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 และทักษะ 5Cs ได้ 
14.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs  

15. พัฒนาทักษะท่ีส าคัญตาม
แนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และทักษะ 5Cs เพื่อการด าเนิน
ชีวิตและการท างานอย่างมีคุณภาพ 

15.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะท่ีส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

16.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

16.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
16.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
16.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
17. มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 17.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ท่าร า

วงในเพลงมาตรฐาน 
17.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
17.3 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ ในการ
จัดการแสดง 
17.4 มีทักษะในการจัดการแสดง 

18. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

18.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ในหลัก
ทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
18.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
18.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ 

19. อธิบายแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

19.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
19.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ 

20. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

20.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
20.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

21. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ 
ลงสู่การปฏิบัติ 
 

21.1 อธิบายความหมาย ท่ีมา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมนิผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
21.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และสถานศึกษา 
21.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง 
21.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการพฒันา
สถานศึกษาและชุมชน 
21.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมท้ัง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
22. สามารถคิดแบบวิจารณญาณ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์  

22.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

23. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ 
ลงสู่การปฏิบัติ 

23.1  อธิบายและวิเคราะห์ความหมาย ท่ีมา การจัดท า การใช้และ
การติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

24. ทักษะการอ่าน 24.1 overall reading comprehension 
25. ทักษะการเขียน 25.1 written production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สมรรถนะหลักที่ 1-15 

 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/
ภาค 

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 15.1 

9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                
 

 
 

      

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2     
 

          
 

 
 

      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ 

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สมรรถนะหลักที่ 16-25 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี/

ภาค 

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 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2 
                      

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ 

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  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 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.2 บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ 
1.3 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 
1.4 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
1.5 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีครู 

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

3. มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.2 บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  



 

 

72 

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะหลักท่ี 4 

สมรรถนะ 
หลักท่ี 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 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 

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)                         

1001103 คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
             วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 
1/1 

                      

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 2/2                       

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1/2 

                      

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

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

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

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

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1/1                       

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

ปฏิบัติการสอน (14 หน่วยกิต)                         

1022802 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1 2(90) 2/2                       

1023836 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2 2(90) 3/2                       

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 4/1                       

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 4/2                       

รวมสมรรถนะตลอดหลกัสูตร 40                        
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4.2.2 สมรรถนะวิชาเอก 

 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. มีความรู้และความ
เข้าใจพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1.1 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางเคมี 
1.2 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางชีววิทยา 
1.3 มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

2. มีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 
 

2.1 มีความรู้และความเข้าในด้านกลศาสตร์ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจด้านไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
2.3 มีความรู้และความเข้าใจด้านคล่ืนและพลังงาน 
2.4 มีความรู้และความเข้าใจด้านฟิสิกส์แผนใหม่ 
2.5 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงมา
ใช้ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ 
2.6 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ทางฟิสิกส์ไปบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
2.7 มีความรู้และความเข้าใจวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 

3. มีทักษะปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

3.1 มีทักษะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 
3.2 มีทักษะปฏิบัติการนอกห้องปฏิบัติการ 

4. สามารถออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

4.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา 
4.2 สามารถวิเคราะห์หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
4.3 มีความสามารถในการเลือกใช้และสร้างส่ือ นวัตกรรมการสอนทางฟิสิกส์
ได้ 
4.4 สามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมศักยภาพของนักเรียน 
4.6 มีทักษะในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
4.7 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนฟิสิกส์ได้ 

5. สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้าและ
น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 

5.1 มีทักษะใช้เทคโนโลยีในการศึกษาในการสืบค้นข้อมูลและอ้างอิงท้ังไทยและ
อังกฤษ 
5.2 สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ได้ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
6. สามารถวิจัยและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ทางฟิสิกส์ 
 

6.1 รู้และเช้าใจในระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และการใช้สถิติใน
งานวิจัย 
6.2 สามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ได้ 
6.3 สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและผลงานวิจัยท่ีหลากหลายมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

7. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
(Scientific mind) 
 

7.1 มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้วิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผล เพียรพยายาม 
ใจกว้าง ซื่อสัตย์และคิดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 
7.2 มีความคิด การกระท าและการตัดสินใจในการแสวงหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ชั้น
ป ี

สมรรถนะ
หลักที่   

1 

สมรรถนะหลักที่  
2 

สมรรถ
นะ

หลักที่  
3 

สมรรถนะหลักที่  4 สมรร
ถนะ

หลักที่  
5 

สมรรถนะ
หลักที่  

6 

สมรร
ถนะ

หลักที่  
7 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 . 1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 

บังคับ 40 หน่วยกิต                             

4091621 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 1/1   √                 √     √  
4031203 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 1/1  √                  √     √  
4021126 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 1/2 √          √         √     √  
4011316 ฟิสิกส์ 1   3(2-2-5) 1/1    √       √         √     √  
4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์1                   3(3-0-6) 1/2   √                 √     √  

4011318 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 1/2     √      √         √     √  
4012318 กลศาสตร์ 3(2-2-5) 2/1    √       √         √     √  
4012319 ฟิสิกสข์องคลื่น 3(2-2-5) 2/1      √     √         √     √  
4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม่   3(2-2-5) 2/2       √    √         √     √  

4012320 อุณหพลศาสตร์  3(2-2-5) 2/1      √     √         √     √  

4012321 อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 2/2     √      √         √     √  

4013531 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 3/2             √ √ √ √ √ √ √  √   √ √ √ 
4012512 สัมมนาการพัฒนาองคค์วามรู้และ
นวัตกรรมทางฟิสิกส์ 

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

4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
ฟิสิกส์ 

3(0-6-3) 3/1                    √  √ √ √ √ √ 
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ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ชั้น
ป ี

สมรรถนะ
หลักที่   

1 

สมรรถนะหลักที่  
2 

สมรรถ
นะ

หลักที่  
3 

สมรรถนะหลักที่  4 สมรร
ถนะ

หลักที่  
5 

สมรรถนะ
หลักที่  

6 

สมรร
ถนะ

หลักที่  
7 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 . 1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 

เลือก 20 หน่วยกิต                             

4013209 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 3        √   √         √     √  

4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 3      √     √         √     √  
4012322 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 3     √      √         √     √  
4013104 วิทยาศาสตร์โลก                             3(2-2-5) 3          √  √        √     √  
4013105 ดาราศาสตร์                                      3(2-2-5) 3          √  √        √     √  
4011511 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครู
ฟิสิกส์ 

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

4013534 สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์  2(1-2-3) 3               √  √   √ √  √  √  

4011612 เคร่ืองมือวัดและการวิเคราะห์ทาง
ฟิสิกส์ 

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

4013208 ของเล่นศาสตร์ 2(1-2-3) 3         √  √     √    √       
4013536 เทคโนโลยีพลาสมา 3(2-2-5) 3         √  √         √   √  √  
4013535 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และการเชื่อมต่อ 

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

4013537 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 3        √   √         √     √  
4013413 กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6) 3      √     √         √     √  
4013538 ธรณีวิทยาทางพลังงาน 2(1-2-3) 2        √   √         √     √  
4013539 พลงังานทดแทน 3(2-2-5) 3        √   √         √     √  
4013540 การส ารวจและวางแผนพลงังาน
ชุมชน 

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

4013541 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 3(2-2-5) 3        √   √         √     √  
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ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ชั้น
ป ี

สมรรถนะ
หลักที่   

1 

สมรรถนะหลักที่  
2 

สมรรถ
นะ

หลักที่  
3 

สมรรถนะหลักที่  4 สมรร
ถนะ

หลักที่  
5 

สมรรถนะ
หลักที่  

6 

สมรร
ถนะ

หลักที่  
7 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 . 1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
4013544 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

4012323 กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5) 3      √     √         √     √  
4012513 สื่อและเคร่ืองมือเชิงวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 3               √  √   √ √  √  √  
4013542 การใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ 

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

4013106 แผ่นดินไหววิทยา 3(2-2-5) 3          √  √        √     √  

4013543 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
เบื้องต้น 

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

4013545 ฟิสิกสใ์นชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 3         √  √         √     √  
4013107 อุตุนิยมวิทยา 3(2-2-5) 3          √  √        √     √  
4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 3     √      √         √     √  
4013546 ภาษาอังกฤษส าหรับครูฟิสิกส ์ 2(1-2-3) 3                  √  √     √  

รวมสมรรถนะตลอดหลักสตูร 60                            
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ตัดเกรด) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา 
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีนับหน่วยกิต และรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. รายวิชาท่ีนับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนดผล
การประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมิน A   หมายถึง ดีเย่ียม  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 าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามท่ี
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 2. รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้ก าหนด
ผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 
  2.1 ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเย่ียม 
  2.2 ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
  2.3 ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 

  ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการศึกษา 
  ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
โดยใหก้ารประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์      
   1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
   3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต่ า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
   3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ B1  
   3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
          3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  3.1.7 ข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา 
   3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
   3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรก าหนด     
       3.2.3 ผ่านข้อก าหนดอื่นๆ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดท่ี 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เล้ียงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  
การสอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
         2 .2 .1 พัฒนาอาจารย ์ด ้านว ิชาการและว ิชาช ีพ  และต าแหน ่งทางว ิชาการ ได ้แก ่  
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพือ่
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วยประธาน 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจน ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน  

 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีสอน 
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิ สิกส์ เปิดการเรียนการสอนในปี 2547  
และได้มีการปรับปรุงในปี 2553 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี 2554 และมีการปรับปรุงหลักสูตร 
อีกครั้งตามมาตรฐาน TQF ในปี 2554 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปี 2556 – 2560 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใช้ส าหรับรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) ใช้ในปีการศึกษา 2562 

เป้าหมาย การด าเนินการ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีหลักสูตรท่ี

ทันสมัยและตรง

กับความต้องการ

ของผู้เรียน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกันตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

1. การรับรองหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. คุรุสภา 

2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนทุกวิชา และทุกภาค
การศึกษา 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

3. มีการประเมินประกนัคุณภาพหลักสูตรทุกปี 
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งต้ังโดย
มหาวิทยาลัย 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. บัณฑิตเป็นนัก
คิดนักปฏิบัติท่ีมี
จิตสาธารณะ 

1. สาขาวิชาก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. การจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติการศึกษา

ภาคสนามและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. สาขาวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าวิจัย และ
สามารถน าเสนอผลงานวิจัยได้ 

3. นักศึกษาน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ 

3. อาจารย์มี
คุณวุฒิ และมี
ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน ผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อก าหนดขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของอาจารย์
ผู้สอนท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่หรือได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ในศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

4. ร้อยละอาจารย์เข้าร่วม
อบรมหรือพัฒนาความรู้ใน
ศาสตร์ทุกปีการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณา  
จากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า ผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรฟิสิกส์ มีงานท าหลังจาก
จบการศึกษาภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มีงานท าท่ีตรงสาขา มีบางส่วนท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ มีระดับความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดี 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น 
จากระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมวิธีการ
รับสมัคร การสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ท่ีได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้นักศึกษาใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ
ตาม มคอ.2 ในจ านวนท่ีต้องการ สามารถอธิบายเป็นล าดับข้ันตอนดังนี้ 
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3.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา  โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก 

   - แผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 
   - สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
   - ข้อก าหนดของคุรุสภา 
   - ความต้องการของตลาดแรงงานและจ านวนนักศึกษาคงอยู่  

3.2 ส่งข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาไปยังส านักส่งเสริมและงานทะเบียนเพื่อท่ีจะประกาศรับ
นักศึกษาท้ังประเภทรับตรง และคัดเลือกกลุ่มภาคีฯ โดยหลักสูตรฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ ก าหนด
เกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  
3.2.1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
- เป็นผู้เล่ือมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
- ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีความประพฤติเส่ือมเสียอย่าง

ร้ายแรง 
- มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 
- มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาท้ังตนเอง ครอบครัว และสังคม 
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

   3.2.1.2   คุณสมบัติเฉพาะ 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
- มีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 18 หน่วยกิต และมี

เกรดเฉล่ีย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.2.1.3   เกณฑ์อื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ เช่น ประเด็น
การสัมภาษณ์ 
3.2.1.4   เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนด สถานพยาบาลท่ี
สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ 

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 
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3.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกโดย การสอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ และสอบสัมภาษณ์ 
โดย ด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 

3.3.1 สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้) 
3.3.1.1 วิธีคัดเลือกตรง สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 

(1) สอบความรู้ท่ัวไป 
(2) วัดแววความเป็นครู  
(3)  วิชาความสามารถเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์ 

  3.3.1.2 วิธีการสมัครสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต้สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 

 (1) ความรู้พื้นฐานท่ัวไป 
 (2) วิชาเฉพาะ (สายวิทย,์ ศิลป์) 
 (3) วัดแววความเป็นครู  

3.3.2 สอบสัมภาษณ์ มีการก าหนดประเด็นการพิจารณาส าหรับการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 

  3.3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 30 คะแนน โดยมีรายการประเมิน  
 (1) ความสามารถด้านการคิด 
 (2) ความสามารถในการแก้ปัญหาและพึงพาตนเอง 
 (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) ความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนอ และความมั่นใจในตนเอง 
(3) เจตคติต่อความเป็นครูวิทยาศาสตร ์

4. อาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี เพื่อขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติอัตราก าลังระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกรอบอัตราก าลังอาจารย์ระยะ 5 ปี หลักสูตร
ขอใช้กรอบอัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะ คณะขออนุมัติ
เปิดรับสมัครอาจารย์ และมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  การบริหารหลักสูตร  

       การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อ านวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้ เรียน ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
และมีการด าเนินงานดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

1 . ยกระ ดับมาตรฐ าน
คุณภาพหลัก สูตร  และ
พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทัน
กระแสความเปล่ียนแปลง
โดยมีบุคลากรผู้สอน ท่ี
เป็นผู้น าด้านการพัฒนา 
องค์ความรู้และสามารถ
ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้  
ทั กษะ  ท่ี ต ร ง ต่ อคว าม
ต้องการของสถานศึกษา 

 

1. จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

3 . ก า ห น ด ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ในสาขา
ทางการศึกษาหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้
ไปศึกษาดูงาน    ในหลักสูตรหรื อ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ส ารวจความต้องการความรู้ ทักษะ
ของนักศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร 

6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต 

 

1 . หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงได้กับ
มาตรฐานท่ีคุรุสภาก าหนด 

ความทันสมัยและมีการปรับปรุง 
สม่ าเสมอ 

2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี   
3. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า โ ท ใน ส า ข า ท า ง
การศึกษาหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้องร้อย
ละ 90 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรหรือวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 
5 . มีการน าผลการประเมินผลการ
ส ารวจความต้องการความรู้   ทักษะ
ของบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร  
6. มีการน าผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จบั ณฑิ ต จ า ก ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต ม า
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การ
สอนเชิงรุก กระตุ้นให้เกิด
ความใฝ่รู้ เสริมสร้างการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์   เ น้ น
ประสบการณ์จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา      
การเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2 . จั ด ก า ร เ รี ย น ก า รสอ น โ ดย เน้ น
ภาคปฏิบัติ มีแนวทางการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาชีพ
คร ู 

1. มีแผนการสอนและส่ือการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. มีจ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาค ปฏิบั ติ
วิชาชีพครู มากกว่า 1 รายวิชา  
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอก 

2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพื่ อ เป็นข้ อมู ล ในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยนักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 

 

1. มีรายงานผลการประเมินหลักสูตร
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ัง
ภายใน และภายนอกทุกๆ 4 ปี   
2.  มีฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง   
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา 

3. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการ
สอนของนัก ศึกษาน ามาปรั บปรุ ง
หลักสูตร  

 
5.2 การก าหนดผู้สอน   
     หลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ มคอ. 2 และจัดรายวิชาการเรียนการ

สอนตามแผนโครงสร้างหลักสูตรจากนั่นเสนอช่ือผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การ
สอนในรายวิชาท่ีสอน  ส าหรับรายวิชาท่ีต้องการผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาติดต่อผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆ โดยจะใช้ผู้สอนร่วมกับทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการสอน โดยดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ในบางเนื้อหาเสริม
ความรู้และนอกเหนือจากประสบการณ์การสอนของผู้สอนทางสาขาได้มีการประชุมเพื่อเสริมการ
เรียนการสอน โดยทางสาขาได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายเสริมความรู้เพิ่มเติม 

5.3 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน   

   5.3.1 โดยมีการประชุมร่วมกันก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
และช้ีแจงการท า มคอ.3 / มคอ.4 ร่วมกัน โดยการพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา , curriculum 
mapping, และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกันท้ังระบบ โดยมีการติดตาม การน า มคอ.3 
มาทบทวนก่อนส่งในระบบออนไลน์ OATIS ก่อนการเปิดภาคเรียน 

   5.3.2 ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) ตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา  
และแผนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ใน  
มคอ.2 
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     5.3.3 มีการประชุมเพื่อติดตามในผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) โดยกรรมการหลักสูตร
แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ปรับรายละเอียด มคอ.3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

5.4 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
      หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

วิธีการให้เกรด การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของศึกษา โดยการวิเคราะห์จากค าอธิบาย
รายวิชา ก าหนดตัวชี้วัด วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 จากนั้นก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ดังนี้ 
      5.4.1 ใช้การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ละ
รายวิชา 

  5.4.2 ใช้วิธีการประเมินโดยการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน การสังเกต การตรวจสอบ
ผลงานจริง การปฏิบัติจริง การสร้างส่ือการสอน การสอบสอน และน าเสนองาน  

  5.4.3 ใช้เครื่องมือในการประเมินท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับเรื่องท่ีประเมิน วิธีการประเมิน 
ได้แก่ ข้อสอบอัตนัย ช้ินงาน หรือ ภาระงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  5.4.4 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  
(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ ฯลฯ) 

  5.4.5 มีวิธีการให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่ม มีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ี
ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา  
และแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  

  5.4.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ท่ีมีคุณภาพ 
และแล้วเสร็จตามก าหนด 

  5.4.7 มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการจัดประชุม ตรวจสอบผล  
การประเมิน และก ากับให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และน าผลไปปรับปรุงกระบวนการและผลการ
ด าเนินงาน ในรอบหลักสูตร 1 ปี และ 5 ปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาฟิสิกส์มีระบบกลไกการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อส ารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีช ารุด ขาดแคลน และมีความจ าเป็นเพื่อใช้ส าหรับการ
สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรเสนอต่อคณะเป็นล าดับต่อไปเพื่อจัดท างบประมาณประจ าปี นอกจากนี้
ทางหลักสูตรได้จัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชามีปฏิบัติการฟิสิกส์ควบคู่ไปกับทฤษฎี โดยมีห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์และเครื่องมือทันสมัยครบครันตามเนื้อหาในหลักสูตร 
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       6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

         6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การบริหารงบประมาณ 
 

มี ก า ร จั ดสร ร งบปร ะ ม า ณ
ประจ าปี  ท้ั ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
แผ่นดิน และเงิน รายได้เพื่อ
จัดซื้อต ารา ส่ือการเรียนการสอน 
โ ส ต ทั ศนู ป ก ร ณ์  แ ละ วั ส ดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ั น เ รี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง ภ า พ
แวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มีแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา 
ส่ื อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
โสต ทัศนู ปก ร ณ์  และ วั ส ดุ
ครุภัณฑ์อย่ าง เพียงพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ั น เ รี ย น แ ละ ส ร้ า ง ส ภ า พ 
แ ว ด ล้ อ ม ให้ เ ห ม า ะ สมกั บ      
การ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองของ
นักศึกษา 

 

   6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

    หลักสูตรฟิสิกส์มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือทางการศึกษาและทางฟิสิกส์ รวมถึงฐานข้อมูล
ท่ีจะให้สืบค้น ส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือ ต าราท่ีเกี่ยวข้องกับ ฟิสิกส์  
 6.2.1  สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
  สถานท่ีเรียน ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีห้องเรียน
ภาคทฤษฎีเพียงพอซึ่งกระจายอยู่ตามอาคารคณะต่าง ๆ มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของศูนย์วิทยาศาสตร์
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและทันสมัย   ห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ท่ี
ทันสมัย มีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา   
มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยไว้ส าหรับการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา มีส่ือวีดีทัศน์ ซีดี 
และเอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ ผู้สอนและผู้ทร งคุณวุฒิ ตลอดจนมีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีศึกษา
ค้นคว้า    
 6.2.2 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
นครศรีธรรมราช เป็นหอสมุดกลาง มีบริการระบบอินเตอร์เน็ต มีเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัย และบทความทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ ท้ังในส่วนท่ีเป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าความรู้และข้อมูลต่าง ๆ    เพื่อใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  
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  จ านวนหนังสือและต าราเรียน 
        1)  หนังสือ 
       (1)  ภาษาไทย    จ านวน 1,000 รายการ 
       (2)  ภาษาต่างประเทศ     จ านวน    100 รายการ 
        2)  วารสาร 
       (1)  ภาษาไทย    จ านวน     18  รายการ 
       (2)  ภาษาต่างประเทศ     จ านวน      4   รายการ 
        3)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
       (1)  ข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม 
       (2)  ข้อมูลจากวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา 

      (3)  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
        4)  ฐานข้อมูล 
       (1)  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
       (2)  ฐานข้อมูลงานวิจัยท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ 

 6.2.3  แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  คณะครุศาสตร์มีโรงเรียนในเครือข่ายท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทุกขั้นตอน 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดสรร
ทรัพยากร 

1. อาคารสถานท่ีส าหรับการเรียน
การสอน  
 2 . ส่ือคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนการสอน  
 3. ส่ือการเรียนการสอน 

4. หนังสือห้องสมุด 

5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสน เทศ  ให้บริ ก ารยื ม - คืน
หนังสือ ต ารา และเอกสารทาง
วิชาการด้านการศึกษา  รวมถึง
ฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น 
6 . โ ร ง เ รี ย น ส า ห รั บ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนและจ านวนนักศึกษา 

3 . มีจ านวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และ
กระดานอัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์พกพา 
(Tablet) เพียงพอ ต่อจ านวนห้องเรียนและ
นักศึกษา  
4. มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 

5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ
ยืม-คืนหนังสือ ต ารา และเอกสารทางวิชาการ
ด้านการศึกษารวมถึงฐานข้อมูลท่ีจะให้สืบค้น 
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เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 

8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีใน
การ ให้บริ การหนั ง สือวารสาร
เกี่ยวกับสาขา 

9 . จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการ
เ รี ย น รู้  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ต์  บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์  มุมแลกเปล่ียน
เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ก า ร  ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา 

1 0 . จั ด ส ร ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  แ ล ะ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน   

6 . มีโรงเรียนส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างน้อย 1โรงเรียน และโรงเรียนใน
เครือข่ายเพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

7. มีห้องประจ าหลักสูตร 

8 . มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการให้บริการ
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา 

9 . มี พื้ น ท่ี ส่ ง เ สริ มกิ จก ร รมการ เ รี ยนรู้   
เ ช่น เว็บไซต์   บอร์ดประชาสัมพันธ์  มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิ ชาการ การให้
ค าปรึกษา 

10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนเพียงพอตามจ านวน
นักศึกษา 

 
 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน ดังนี้ 

    เป้าหมาย               การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้เพียงพอ  โดยมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ
บุ ค ล า ก ร  พื้ น ท่ี ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี
ในการให้บริการหนังสือต ารา
เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
มีเทคโนโลยีส่ือการเรียนการ
สอนเพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 

2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห นั ง สื อ 
วารสารเกี่ยวกับสาขา 

3 . จัดพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรม   
ก า ร เ รี ย น รู้  เ ช่ น บ อ ร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
การให้ค าปรึกษา 

4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
ส่ือดิจิทัล 

1. มีห้องประจ าสาขา 

2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการ
ให้ บ ริ ก า รหนั ง สื อ ว า รสาร 
เกี่ยวกับสาขา 

3. มีพื้นท่ีส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ มุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 

4 . มี เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต   
ส่ือดิจิทัล 
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       6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

           6.5.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเกี่ยวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
และมีความรู้ด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

            6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบ 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

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
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
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 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(15)  จ านวนนักศึกษามีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ
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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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนท่ีวางแผนไว้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน พิจารณาจากผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว 
สามารถประเมินเบ้ืองต้นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได้ ก็จะต้องปรับเปล่ียนวิธีสอนให้เหมาะสมใหม่ 
   การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในช้ันเรียนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้ส่ือการสอนในทุกรายวิชา การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดยการ 
  (1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ของแต่ละภาคการศึกษา 
  (2) การสังเกตการสอนของผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร  
  (3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จัดท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีท่ี 5 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา
ท่ีอาจารย์ไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้
หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
 (1) นักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีสุดท้าย 
 (2) ผู้ใช้บัณฑิต / สถานศึกษา 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 (4) ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมข้างต้น รวมท้ังการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 
7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัย 
 แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  4 ปี 
 ดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ มีดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมใน การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครู
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 4.1 การรวบรวมข้อเสนอแนะ / ข้อมูล  
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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        หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
9000001 เสริมทักษะภาษาไทย 2(1-2-3) 
 Intensive Thai Course 

ศึกษำควำมส ำคัญของกำรใช้ภำษำ กำรใช้ค ำตำมบทบำทหน้ำท่ีในประโยค 
รูปแบบประโยคตำมหลักไวยำกรณ์ กำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมส ำคัญ กำรอ่ำนอย่ำงมี
วิจำรณญำณ กำรพัฒนำทักษะกำรเขียน หลักเกณฑ์กำรเขียนประโยคให้ถูกต้องและ
สละสลวย กำรเขียนย่อหน้ำ กำรเขียนเรียงควำม และกำรเขียนย่อควำม สำมำรถวิเครำะห์
และฝึกปฏิบัติกำรใช้ภำษำไทยได้  

Study about the important of language study, learning how to use 
correct grammar, reading for main idea and reading with purpose, improving 
writing strategies, learning to write a sentences with correct grammar and use 
beautiful words, learning how to write indent, composition, writing summaries 
and have ability to analyze and using Thai language correctly. 

 
9000002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  2(1-2-3) 

Intensive English Course 
 ฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน โดยเน้นให้ ผู้ เรียนมีพื้นฐำนในกำรใช้

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ ำวันและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัวเองได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

Practicing about Listening, Talking, Reading, Writing Aiming on improve 
the student’ s basic to use in many situations and able to use in daily life 
correctly and most suitability. 

 
9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

Thai for Communication  
ควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะเครื่องมือส่ือสำร เน้นทักษะกำรอ่ำน กำรฟังอย่ำง

วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรสรุปควำม ตีควำม กำรเลือกสรร สำระควำมรู้
จำกกำรรับสำรและกำรสืบค้น มำขยำยควำมและน ำเสนอด้วยกระบวนกำรทักษะสัมพันธ์
ทำงภำษำได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
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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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้ำใจประโยคภำษำอังกฤษ ท่ี
ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็นกิจวัตร 
ประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อำศัย คน
ท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำอังกฤษในระดับพื้นฐำน 

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. 

 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

English for Communication   
กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสนทนำเพื่อส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน รวมท้ังกำรใช้

ภำษำส่ือสำรตำมสถำนกำรณ์ท่ีหลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมำะสม 
พร้อมท้ังสำมำรถเขียนภำษำอังกฤษเบื้องต้นได้ 

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. 
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9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                                                  3(2-2-5) 
English for Application 

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทุกทักษะโดยมุ่งเน้นกำรสืบค้นจำก
ส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  อีกท้ังสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษได้ในบริบทท่ีหลำกหลำย  ท้ังท่ีสอดคล้องและแตกต่ำงกันทำงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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. 

 
9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน            3(2-2-5) 
                     English for Working Skills 

 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ี
ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำม
สนใจของตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำอังกฤษในบริบท
ท่ีหลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำจีนท่ีต้อง
ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็นกิจวัตรประจ ำวัน  
กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อำศัย คนท่ีรู้จักและ
ส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำจีนในระดับพื้นฐำน 

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 
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question and answer personal details such as Address, person, personal 
belongings, able to responds Chinese language at basic level. 

 
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 Chinese for Communication 

กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรประโยค
ภำษำจีนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำงและกำร
ท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำจีนได้ค่อนข้ำงเป็น
ธรรมชำติ 

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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรในเรื่อง  
ท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรในเรื่อง 
ท่ีตนเองสนใจ เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำย
เหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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. 

 
9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                                   3(2-2-5) 
 Chinese for Working Skills 

กำรพัฒนำทักษะภำษำจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ีซับซ้อน  
ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
ตน  พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำจีนในบริบทท่ีหลำกหลำย
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
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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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำญี่ปุ่น 
ท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็นกิจวัตร
ประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อำศัย คน
ท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำญี่ปุ่นในระดับพื้นฐำน 

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. 

 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication  

กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรประโยค
ภำษำญี่ปุ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่อง ส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำง  
และกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำญี่ปุ่นได้
ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

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

กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรในเรื่อง  
ท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรในเรื่อง 
ท่ีตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำย
เหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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. 

 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                                  3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 

กำรพัฒนำทักษะภำษำญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ีซับซ้อน  
ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
ตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำญี่ปุ่นในบริบทท่ี
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

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 ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 

กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ
เกำหลีท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่
อำศัย คนท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำเกำหลีในระดับพื้นฐำน 

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. 
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Student able to make question and personal details such as Address, person, 
personal belongings, able to communicate with Korean language at basic level. 

 
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 
 Korean for Communication 

กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรประโยค
ภำษำเกำหลีในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำงและกำร
ท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำเกำหลีได้ค่อนข้ำง
เป็นธรรมชำติ 

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 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้          3(2-2-5) 
 Korean for Application 

กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรในเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรในเรื่อง 
ท่ีตนเองสนใจ เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำย
เหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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. 

 
9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                               3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 

กำรพัฒนำทักษะภำษำเกำหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ีซับซ้อน  
ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
ตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำเกำหลีในบริบทท่ี
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
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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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ
อินโดนีเซียท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่
อำศัย คนท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำอินโดนีเซียในระดับพื้นฐำน 

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. 

 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                                     3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 

กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำร
ประโยคภำษำอินโดนีเซียในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำร
เดินทำงและกำรท ำงำนเบื้องต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำ
อินโดนีเซียได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

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

กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรใน
เรื่องท่ีตนเองสนใจ เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง 
อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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. 

 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                         3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 

กำรพัฒนำทักษะภำษำอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ี
ซับซ้อน ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำม
สนใจของตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำอินโดนีเซียใน
บริบทท่ีหลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำ
มำเลเซียท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ีเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่
อำศัย คนท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำมำเลเซียในระดับพื้นฐำน 

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 
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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.  

 
9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 

กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำร
ประโยคภำษำมำเลเซียในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำง 
และกำรท ำงำนเบ้ืองต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำมำเลเซียได้
ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ 

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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรใน
เรื่องท่ีตนเองสนใจ  เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง 
อธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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.  

 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 

 กำรพัฒนำทักษะภำษำมำเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ีซับซ้อน  
ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
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ตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำมำเลเซียในบริบทท่ี
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 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 

กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำพม่ำท่ี
ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรอธิบำยส่ิงท่ีเป็นจริงตำมธรรมชำติและส่ิงท่ี เป็นกิจวัตร
ประจ ำวัน กำรแนะน ำตนเองและผู้อื่น กำรถำมตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ท่ีอยู่อำศัย คน
ท่ีรู้จักและส่ิงของท่ีตนมี กำรโต้ตอบด้วยภำษำพม่ำในระดับพื้นฐำน 

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. 

 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร        3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 

กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรประโยค
ภำษำพม่ำในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำงและกำร
ท ำงำนเบ้ืองต้น อธิบำยควำมต้องกำรของตนเอง สำมำรถโต้ตอบภำษำพม่ำได้ค่อนข้ำงเป็น
ธรรมชำติ 

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

กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจและส่ือสำรในเรื่อง  
ท่ีเกี่ยวกับกำรติดต่อกับบุคคลในสำยงำนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สำมำรถส่ือสำรในเรื่อง 
ท่ีตนเองสนใจ เล่ำเรื่องเกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเอง อธิบำย
เหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองได้ 

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. 

 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 

กำรพัฒนำทักษะภำษำพม่ำโดยเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถส่ือสำรภำษำท่ีซับซ้อน  
ท้ังในส่วนของข้อเท็จจริงและอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของ
ตน พูดคุยได้อย่ำงคล่องแคล่วกับเจ้ำของภำษำ และเขียนภำษำพม่ำในบริบทท่ีหลำกหลำย
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

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. 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

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

 พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐำนของพฤติกรรม บุคลิกภำพ  
และกำรพัฒนำตน กำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำรพัฒนำพฤติกรรม กำรท ำงำนเป็นทีมกำร
เป็นผู้น ำ ผู้ตำม กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำท่ีท้ังต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 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. 

 
9000206 ความจริงของชีวิต          3(3-0-6) 
  Meaning of Life 

 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของชีวิต กำรด ำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และโลกยุค
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรน ำเอำควำมจริงในหลักศำสนธรรมไปประยุกต์ใช้
ในกำรแก้ปัญหำชีวิตและสังคม กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักศำสนธรรม ชีวิตท่ี
มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภำพ 
 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 ใน
กำรศึกษำค้นคว้ำภำยในสถำบันกำรศึกษำและแหล่งสำรสนเทศอื่นๆ กำรรู้สำรสนเทศ กำร
สืบค้นสำรสนเทศ กำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินสำรสนเทศ กำรเรียบเรียง
และน ำเสนอสำรสนเทศตำมรูปแบบ และขั้นตอนท่ีเป็นมำตรฐำน 
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 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. 

 
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต          3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 

 ควำมหมำย และควำมส ำคัญของสุนทรียภำพ กำรรับรู้ กำรจ ำแนก ควำมงำม 
ศำสตร์และคุณค่ำของศิลปะทำงด้ำนกำรเห็น กำรฟัง และกำรเคล่ือนไหว จำก
ประสบกำรณ์ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ และได้มำซึ่งควำมซำบซึ้ง ทำงสุนทรียภำพ 
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 กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  กำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติตนตำม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ตำมแนวพระรำชด ำริกับเศรษฐกิจพอเพียงโครงกำร
พระรำชด ำริกับเศรษฐกิจพอเพียง กำรประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภำคเกษตรภำคธุรกิจ 
และอุตสำหกรรม กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษำ
หมู่บ้ำน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในท้องถิ่น 
 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 
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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.  

 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา  3(3-0-6) 
 Nakhon Si Thammarat Studies 
  องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมรำช ด้ำนกำยภำพและส่ิงแวดล้อม 

พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ อัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม สถำนท่ีและบุคคลส ำคัญ กำร
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ศำสนธรรม สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด 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 และควำมหลำกหลำย
ทำงวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำรรวมกลุ่มและควำมร่วมมือของ
อำเซียน 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. 

 
9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 
 Civics and Social Responsibility 

กำรเรียนรู้ห ลักกำรพื้นฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย              
และกำรปกครองโดยกฎหมำย เข้ำใจควำมหมำยของ "พลเมือง" ในระบอบประชำธิปไตย 
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ฝึกฝนให้นักศึกษำได้พัฒนำตนเองให้เป็น "พลเมือง" ในระบอบประชำธิปไตยและให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 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 พลวัตของสังคมโลก  3(3-0-6) 
 Dynamics of Global Society  

วิวัฒนำกำรของสังคมมนุษย์ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุกำรณ์โลก
ปัจจุบัน โลกำภิวัตน์ องค์กำรระหว่ำงประเทศ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำ กำรปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก 

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  กำร
พัฒนำตนเองสู่ควำมส ำเร็จ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรเงิน 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. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา                                                 น(ท-ป-อ)             
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Plants for Life 

พืชพรรณและควำมสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพส่ิงต่ำง ๆ จำกภู เขำ                 
สู่ทะเล เรียนรู้คุณและค่ำ ของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิตมนุษย์ กำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ตำม
แนวทำงโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ฝึกกำรเรียนรู้ กำรสังเกตด้วยประสำทสัมผัส
ท้ังห้ำ กำรวำงแผน กำรคิดท่ีเป็นระบบกำรท ำงำนเป็นทีม กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ร่ำงกำยในกำรปฏิบัติกำรภำคสนำม กำรวิเครำะห์ สรุปองค์ควำมรู้และน ำเสนอผล
กำรศึกษำท่ีมีสำระทำงวิชำกำรและควำมเบิกบำน 

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 

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของมนุษย์ กำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ กำรส่ือสำรข้อมูล กำรแสวงหำควำมรู้ ระบบ
สำรสนเทศ ควำมมั่นคงของข้อมูลและสำรสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
อนำคต เพื่อน ำมำปรับใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกฎหมำย ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

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 
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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 ข้อมูล
และข่ำวสำร ตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล กระบวนกำรตัดสินใจ  กระบวนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำชีวิตประจ 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 ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ปัญหำ ด้ำนส่ิงแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิต แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม ทักษะกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมชุมชน กำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
คุณภำพชีวิต กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

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 ประชำคมอำเซียนและของโลกกำร
พัฒนำกำรเกษตร และระบบกำรท ำกำรเกษตรของไทย หลักพื้นฐำนกำรผลิตพืช สัตว์ กำร
ประมง และกำรแปรรูปผลิตผล อำหำรเพื่อสุขภำพจำกกำร เกษตรมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงด้ำนกำรเกษตรฝึกปฏิบัติในงำนเกษตรกรรม กำรแปรรูปผลิตผลทำง



135 

กำรเกษตร กำรจ ำแนกผลิตภัณฑ์ กำรคัดเลือกอำหำรเพื่อสุขภำพ กำรตรวจสอบสำร
ปนเป้ือน เพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และกำรตลำดสินค้ำเกษตรใน
ปัจจุบัน 

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. 

                   
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Health Management 

กำรบริหำรจัดกำรสุขภำพเพื่อให้มีสุขภำพสมบูรณ์ท้ังทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคมและสติปัญญำ เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่ำงสมดุล เป็นผู้น ำทำงปัญญำด้วยสุขภำพ 
สิทธิหน้ำท่ีในกำรด ำรงชีวิต ในส่ิงแวดล้อมและสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภำพ ควำม
ปลอดภัยจำกปัญหำสุขภำพท่ีพบบ่อย ควำมเช่ือผิด พฤติกรรมสุขภำพไม่เหมำะสม ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ ภัยทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ กำรออกก ำลังกำยและนันทนำกำร
เพื่อสุขภำพ กำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์ควำมเครียดในภำวะวิกฤต กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
กำรใช้สิทธิผู้บริโภค บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 ต่อกำร
บริหำรจัดกำรสุขภำพแบบองค์รวมต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน กำรเตรียมควำม
พร้อมสู่วัยผู้สูงอำยุแบบพึ่งพำตนเอง 

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. 
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In Health management of self, family and society. Preparing to get old with 
self-care. 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  1. วิชาชีพครู 

 1.1 สาระวิชาชีพครู 26 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ) 
1001103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู           3(2-2-5)  
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
  ประพฤติ ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิต
วิญญำณควำมเป็นครู  เป็นแบบอย่ำงท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
ด ำรงตนให้เป็นที่เคำรพศรัทธำของผู้เรียนและสมำชิกในชุมชน โดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
บูรณำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมของครู จรรยำบรรณวิชำชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส ำหรับครู จิตวิญญำณควำมเป็นครู กฎหมำยส ำหรับครู สภำพกำรณ์กำรพัฒนำวิชำชีพครู  
โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นประสบกำรณ์ กรณีศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติใช้กำรสะท้อนคิดเพื่อ
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูท่ีดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
กำรเปล่ียนแปลง 
 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be 
a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self- development to 
become a good teacher, know broadly, be up- to- date, and keep up with 
changes 

  
1002101  นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา                                    3(2-2-5) 

Education Policy and Quality Management 
 สืบค้น วิเครำะห์ แนวคิด ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และพัฒนำท้องถิ่น บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ   ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ในกำร
ท ำควำมเข้ำใจบริบทกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำและประเภท
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กำรศึกษำ ออกแบบนวัตกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ี
สอดคล้องกับสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ ฝึกปฏิบัติด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้   โดยใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และใช้กำร
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูท่ีดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัย
ต่อควำมเปล่ียนแปลง 
 Search and analyze ideas relating to policies, strategies, plans, and 
projects for the development of schools’ educational quality and community 
development and programs and communities, design; implement the quality 
assurance in education work that is consistent with educational institutions. 
With knowledge of educational administration,  information system for school 
administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency 
economy to create immunity for learners, educational management of 
educational institutions at each level and type of education by using a variety 
of learning management processes to develop oneself to have a good 
attitude, right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  
understand the  world context wisely, modern society and keeping pace with 
changes 

  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร                                                               3(2-2-5) 

Curriculum Development       
          ออกแบบและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรรำยวิชำตำมธรรมชำติของ
สำขำวิชำเอก  ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำและชุมชน  น ำหลักสูตรไปใช้  
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรพัฒนำหลักสูตร พื้นฐำน
ทำงปรัชญำกำรศึกษำ จิตวิทยำ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กำรน ำหลักสูตรไปใช้ กำรประเมินหลักสูตร ปัญหำและแนวโน้มในกำรพัฒนำ
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในกำรสร้ำง กำรใช้ และกำรประเมินหลักสูตร ใช้กำรสะท้อนคิด
เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูท่ีดี มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature 
of major related to school and community context, implement and evaluate 
curriculum through application of curriculum basic knowledge, curriculum 
evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of 
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curriculum development in educational philosophy, psychology, social, 
culture, technology and other factors; basic education curriculum, school-
based curriculum development, curriculum implementation, curriculum 
evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a 
person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                                        3(2-2-5) 

Learning Management Methodology                                                                                
 วำงแผนและจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติสำขำวิชำเอกท่ีสำมำรถพัฒนำผู้เรียน 
ให้มีปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกร สร้ำงแรงบันดำลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ ใฝ่เรียนรู้และ
สร้ำงนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน จัด
กิจกรรมและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำรเรียน ตระหนักถึงสุข
ภำวะของผู้เรียน โดยบูรณำกำรควำมรู้ เนื้อหำวิชำ หลักสูตร ศำสตร์กำรสอน เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทฤษฎี
สมองกับกำรเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยำกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรเนื้อหำและ
ภำษำ กระบวนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะในศตวรรษท่ี 
21 กำรศึกษำแบบเรียนรวม  กำรพัฒนำผู้เรียนด้วยกำรช้ีแนะ ฝึกปฏิบัติกำรกำรออกแบบ
และเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรท่ีเหมำะสมกับธรรมชำติของสำขำวิชำ ฝึก
ปฏิบัติกำรสอนแบบจุลภำค ทดลองจัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำท่ีมีบริบทแตกต่ำงกัน  ใช้
กำรสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะ และควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดกำรเรียนรู้สำมำรถ
น ำกำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูท่ีดี  มีควำมรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อควำมเปล่ียนแปลง 
 Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, 
attending and accepting individual differences among students, creating 
activities and learning atmosphere for promoting students happiness in 
learning; awareness in learners’  well- being,  integrating knowledge, content, 
curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using 
learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st 
century,  integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction 
on media and  learning resources in local community,  digital technology 
media, inclusive education, coaching, classroom management, designing and 
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lesson plan writing, micro- teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners full fill their 
potential. 

  
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร 

การศึกษาและการเรียนรู้                    3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for  
Educational Communication and Learning 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติของ
สำขำวิชำเอกเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีปัญญำรู้คิดและมีควำมเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
โดยกำรวิเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง จรรยำบรรณใน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้สำมำรถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
ในกำรเป็นครูท่ีดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปล่ียนแปลง 
 Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with 
special needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant 
to innovation and information technology for educational communication 
and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to be 
able to select and apply innovation and information technology for 
educational communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                              3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation 
 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสำระส ำคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ สะท้อนผลกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
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ของผู้เรียนและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรวัดและ
ประเมินผล กำรประเมินตำมสภำพจริง กำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือวัดและประเมินผล 
กำรให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทำงกำรใช้ผลกำรวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สำมำรถวัดและระเมินผล
เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณนักวัดผล และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็น
ครูท่ีดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปล่ียนแปลง 
 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 

  
1043415 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                                    3(2-2-5) 
Research for Learning Development  
 วิจัย แก้ปัญหำเพื่อพัฒนำผู้เรียน สร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชำติของสำขำวิชำเอก บริบทควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของผู้เรียน 
ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบกำรวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี
ทำงกำรวิจัย จรรยำบรรณของนักวิจัย กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียนนวัตกรรม
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ และพัฒนำผู้เรียน และใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำร
เป็นครูท่ีดี  มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำมเปล่ียนแปลง 
 Research, solve problems to develop learners, and create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with individual major, context of 
learner individual differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner development in 
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classrooms, design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’  ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing learning management and learners, 
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู                                                                 3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 
 วิเครำะห์ แก้ปัญหำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพและช่วงวัย  ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำให้
ค ำปรึกษำ ทักษะสมองเพื่อกำรเรียนรู้  กำรส่งเสริมพัฒนำกำร และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตำมช่วงวัย เด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน กำรศึกษำรำยกรณี กำรสะท้อนคิด เพื่อให้
สำมำรถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ มุ่งมั่น
พัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครู รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำง
เป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำผู้เรียน และใช้กำรสะท้อนคิดเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครู
ท่ีดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 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 
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development, use the reflective practice in self- development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 

  
1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                                              2(1-2-3) 

Thai Language for Communication for Teachers 
 วิ เครำะห์วำทวิทยำส ำหรับครู  หลักกำร และเทคนิควิธีกำรใช้ภำษำไทย  
และฝึกปฏิบัติกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำง  เพื่อกำรส่ือควำมหมำย
ในกำรเรียนกำรสอนและกำรส่ือสำร สืบค้นสำรนิเทศเพื่อพัฒนำตนให้รอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับฝึกกำรใช้ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำง 
เพื่อพัฒนำผู้เรียน 
 Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’ s differences, learners 
with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Language Use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in 
instruction and communication, design learning management in listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up- to- date self- development and keeping up with 
the changes, practice the language and culture for peaceful living 

 
 1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ) 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1                                                             1(45) 
Professional Practicum I 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู 
ระบุจรรยำบรรณต่อตนเองและต่อวิชำชีพ รอบรู้บทหน้ำท่ีครูผู้สอนและครูประจ ำช้ันใน
สถำนศึกษำ  เข้ำใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรำยงำนผลกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของกำรศึกษำรำยกรณี (Case Study) 
โดยกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ เทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนตำมศักยภำพ สรุปแนวทำงและลักษณะกิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพของครูท้ังในและ
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นอกสถำนศึกษำ ผ่ำนกระบวนกำรสังเกตและวิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู ถอดบทเรียน
จำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  สังเครำะห์องค์ควำมรู้และน ำผลจำกกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 Conclude self- characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self- ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of learner development in form 
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, 
and ability based learner development, conclude the guideline and activities 
for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review ( AAR)  as well as share and learn under 
the context of profession learning community ( PLC)  to develop oneself to 
keep up with changes 

  

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2                                                              1(45) 
Professional practicum II 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  
ปฏิบัติงำนผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยกำรวำงแผนออกแบบเนื้อหำสำระและกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี กำรวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำ
เฉพำะด้ำน บูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ ออกแบบนวัตกรรม กำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับสถำนศึกษำแต่ละระดับ 
บริหำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพและสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีควำมสุขในกำร
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเครำะห์และน ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมเป็นครูมืออำชีพท่ีเท่ำ
ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงท้ังทำงด้ำนศำสตร์วิชำชีพครูและศำสตร์สำขำวิชำเอก  เข้ำร่วม
โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำก
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กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำม
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to 
learn and be happy, organize learning activities that encourage students to 
create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable characteristics with the 
process of the correct research methodology, clearly reflecting the changes 
that have occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review ( AAR)  reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

  

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                                  6(270) 
Internship I  
 ปฏิบั ติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีมี คุณธรรม 
และจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบกำรจัดบรรยำกำศช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมสุขจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
กำรพัฒนำและมุ่ งมั่น ในกำรแก้ปัญหำผู้ เรียนให้มี คุณลักษณะท่ีพึงประสง ค์ ด้วย
กระบวนกำรวิจัยท่ีถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำก
กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มี
ควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 
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modern educational innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review ( AAR)  reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

  

1024810 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                 6(270) 
Internship II 
 ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ี ผู้ เรียนมีควำมสุขเกิด
กระบวนกำรคิดขั้นสูงและน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทำงกำรศึกษำท่ี
ทันสมัย บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยท่ีถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลกำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รำยบุคคล รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์สมรรถนะกำรปฏิบัติหน้ำท่ีครู คุณลักษณะของ
ควำมเป็นครูผ่ำนกระบวนกำรถอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, create a network of 
cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
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progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participation 
and participate in projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review ( AAR)  reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes  

 
2. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
 2.1 รายวิชาเอกเด่ียว     40 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ) 
4011316     ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 
 Physics I 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์ เกี่ยวกับปริมำณทำงฟิสิกส์
กำรเคล่ือนท่ีในลักษณะต่ำง ๆ แรงและกฎกำรเคล่ือนท่ี สมดุลสถิต งำนและพลังงำน
โมเมนตัม สมบัติของสสำร กลศำสตร์ของของไหล ควำมร้อนและกำรถ่ำยเทควำมร้อน 
โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and analyze the quantities of physics, type 
of motion, force and law of motion, equilibrium, work and energy, 
momentum, property of matter, fluid mechanic, heat and heat transfer by 
using inquiry based learning and do appropriate experiments which are used 
for learning management 

 
4011318 ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 
 Physics II 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
ไฟฟ้ำสถิต สนำมไฟฟ้ำศักย์ไฟฟ้ำ ควำมจุไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำและกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ำ
กระแสตรง พลังงำนไฟฟ้ำและก ำลังไฟฟ้ำ กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทน 
สนำมแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กท่ีกระท ำกับประจุไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ กำรเหนี่ยวน ำ
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แม่เหล็กไฟฟ้ำและกฎของฟำรำเดย์ ไฟฟ้ำกระแสสลับ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและ
ปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understanding, can explain analyze and apply knowledge of 
electrostatics, electric fields, electric potential, electric capacity, electric 
current and Ohm’s law, direct current circuit, electrical energy, electric 
power, electrical producing and alternative energy, magnetic field, magnetic 
force on charge and electric current, induction, electromagnetic and 
Faraday’s law, alternating current by using inquiry based learning and do 
appropriate experiments which are used for learning management 

 
4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Physics I 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย ค ำนวณ  คิดวิเครำะห์และประยุกต์ใช้
ควำมรู้ทำงฟิสิกส์เรื่อง ลิมิต ควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์และกำรหำอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่ำงๆ 
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และกำรหำปริพันธ์ของฟังก์ชันต่ำงๆ ปริพันธ์จ ำกัดเขต ปริพันธ์หลำย
ช้ัน เมตริกซ์และระบบสมกำรเชิงเส้น กฎของครำเมอร์ เวกเตอร์และระบบพิกัดต่ำงๆ 
พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์และปริพันธ์ของเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze, calculate and apply knowledge of 
limit, limit, continuous, derivative and derivatives of function, partial 
derivative, integrals and integration of functions, definite integral, multilayer 
integration, metric and linear equation, Kramer’s law, vector and 
coordinate system, vector algebra, derivative and vector integrals by using 
inquiry based learning and do appropriate experiments which are used for 
learning management 

 
4012318 กลศาสตร์  3(2-2-5) 
 Mechanics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องปริภูมิและเวลำ เวกเตอร์วิเครำะห์ กรอบอ้ำงอิงท่ีมีควำมเร่ง กำร
เคล่ือนท่ีแบบแกว่งกวัด พลวัตของระบบอนุภำค กำรเคล่ือนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนต์
ควำมเฉื่อย พื้นฐำนทฤษฎีแฮมิลตันและสมกำรลำกรำนจ์ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและ
ปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
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Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into details of space-time, vector analysis, reference frame with 
acceleration, oscillation motion, dynamics of particle system, rigid body 
motion, moment of inertia, basic of Hamilton’s theory and Lagrange’s 
equations by using inquiry based learning and do appropriate experiments 
which are used for learning management 

 
4012319 ฟิสิกส์ของคลื่น  3(2-2-5) 
 Physics of Wave 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องกำรส่ัน สมกำรคล่ืน กำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนในตัวกลำงต่ำง ๆ 
พลังงำนของคล่ืน สมบัติและปรำกฏกำรณ์ของคล่ืน คล่ืนเสียง คล่ืนแสง และกำร
ประยุกต์ใช้โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into details of oscillator, wave equation, wave motion in medium, 
wave energy, properties and phenomena of wave, sound wave, light wave 
and application equations by using inquiry based learning and do appropriate 
experiments which are used for learning management 

 
4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Physics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องฟิสิกส์ด้ังเดิมสู่ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภำพพิเศษ กำรแผ่
รังสีของวัตถุด ำ โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎีทวิภำคของคล่ืนและอนุภำคฟิสิกส์ควอนตัม
เบื้องต้นทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม เอกซ์เรย์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นและกำร
ประยุกต์ใช้   อนุภำคมูลฐำน จักรวำลวิทยำเบื้องต้น โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและ
ปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into content of classical physics to modern physics, theory of 
relativity, black body radiation, photoelectric, binary theory of waves and 
introduction to quantum physics, atomic theory and X-ray spectrum, nuclear 
physics and application, elementary particles, basic universe by using inquiry 
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based learning and do appropriate experiments which are used for learning 
management 

 
4012320  อุณหพลศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Thermodynamics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณกำรกับเนื้อหำเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและพลังงำนในระบบ กฎทำงอุณหพลศำสตร์ 
เอกซ์เซอยี กลจักรควำมร้อน เครื่องท ำควำมเย็น กำรน ำไปประยุกต์ใช้ โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into content of kinetic theory of gas and energy in the system, 
thermodynamic law, Exergy, heat engines, internal combustion engines and 
applying knowledge by using inquiry based learning and do appropriate 
experiments which are used for learning management 

 
4012321 อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Electronics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องกำรน ำไฟฟ้ำของตัวน ำ ฉนวน สมบัติและกำรใช้งำนของตัว
ต้ำนทำน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวน ำ ทฤษฎีแถบพลังงำน สำรกึ่งตัวน ำเบ้ืองต้น ไดโอด
และทรำนซิสเตอร์ วงจรพื้นฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไอซี และไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into content of electrical conduction of conductor, insulator, 
properties and applying of resistor, capacitor and inductor, band energy gap 
theory, basic of semiconductor, diode and transistor, fundamental of electric 
circuit, IC and microcontroller by using inquiry based learning and do 
appropriate experiments which are used for learning management 

 
4013531  วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 Physics Teaching Methodology  

สำมำรถวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ออกแบบและจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ มีกำรบูรณำกำรด้ำน
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ควำมรู้ เนื้อหำวิชำ หลักสูตรศำสตร์กำรสอนและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำร
เรียนรู้ (TPACK) มีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำฟิสิกส์ ปฏิบัติกำรสอนในช้ัน
เรียน กำรวิเครำะห์และน ำเสนอปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำฟิสิกส์ในช้ันเรียน 

Can analysis fundamental education curriculum, design and organize 
learning activities using child center learning, STEM education, integration of 
content and subject details teaching curriculum and information technology 
to learning management (TPACK), skilled in science process skill and science 
attitudes, evaluation and assessment, physics learning plan, teaching 
activities in class room, analysis and present physics learning management 
problem in class room 

 
4012512  สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางฟิสิกส์ 1(0-2-3) 
  Seminar in Physical Knowledge and Innovative Developments                     

สำมำรถสืบค้น และน ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ  รวบรวมข้อมูลเอกสำรงำนวิจัย
ระดับชำติและนำนำชำติ กำรอภิปรำยปัญหำ รำยงำนกำรสัมมนำ กำรน ำเสนอผลงำน 
อภิปรำยแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 

Searching and presentation of case study, collect data of national 
and international research, problem discussion, seminar report, presentation, 
discussion and knowledge sharing of physics and apply physics 

 
4013532  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3(0-6-3) 
 Research and Development of Physics Innovations 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ท ำกำรค้นคว้ำ
และวิจัยทำงดำนฟิสิกส์ เขียนรำยงำนและน ำเสนอผลกำรวิจัยภำยใตควำมดูแลของ
อำจำรยท่ีปรึกษำโครงกำรวิจัย เขียนบทควำมวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

Understanding in science research method, search and research in 
physics, write and present of research result under consultant of advisor, 
write physical research manuscript for publishing 
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4021126  เคมี  3(2-2-5) 
 Basic Chemistry 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องหลักเบื้องต้นทำงเคมี โครงสร้ำงอะตอม ปริมำณสำรสัมพันธ์ 
พันธะเคมี สมบัติของธำตุเรพิเซนเททีฟและทรำนสิชัน ก๊ำซ ของแข็ง ของเหลว สำรละลำย 
สมดุลเคมีและกรด-เบสโดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและกำรทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหำ
รำยวิชำเคมีพื้นฐำน 

Explain the basic principle chemistry; atomic structure; stoichiometry; 
chemical bond; properties of representative element and transition element; 
gas; solid; liquid; solution; chemical equilibrium and acid-base; include with 
practice on laboratory techniques using scientific skills 

 
4031203  ชีววิทยาพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Biology 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องหลักกำร ทฤษฎีเกี่ยวกับสำรประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต  เซลล์  
เนื้อเยื่อ  กำรเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตกำรสืบพันธุ์ กำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ กำร
จ ำแนกส่ิงมีชีวิต วิวัฒนำกำร พันธุกรรม นิเวศวิทยำ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและฝึก
ปฏิบัติกำรท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทำงวิทยำศำสตร์ 

Learning in principles; Theory of chemical components in living 
organisms; cells; tissues; growth and development of living organisms; 
reproductions; functional systems; evolution; genetics; ecology; include with 
practice on laboratory techniques using scientific skills 

 
4091621  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic mathematics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และประยุกต์ใช้เนื้อหำเรื่อง
พีชคณิตและเรขำคณิตเบื้องต้น  ระบบสมกำรเชิงเส้นและสมกำรก ำลังสอง พื้นท่ีผิวและ
ปริมำตร  อสมกำร  เซตและระบบจ ำนวนจริง  ตรรกศำสตร์  ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
เรขำคณิตวิเครำะห์และภำคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอกำริทึม 
ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ และเมตริกซ์ จ ำนวนเชิงซ้อน ล ำดับและอนุกรม  ควำมน่ำจะเป็นและ
สถิติเบื้องต้น  ก ำหนดกำรเชิงเส้น โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้ 
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Algebra and introduction to geometry equation systems and 
quadratic equations surface area and volume inequality set and real number 
systems logic relation and function analytic geometry and conic sections 
exponential and logarithmic functions trigonometry vector and matrix 
complex number sequence and series probability and introduction to 
statistics linear programming 

 

 2.2 วิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความนุ่มลึก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา                                                        น(ท-ป-อ) 
4012322  แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 
 Electromagnetics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องฟลักซ์ไฟฟ้ำและกฎของเกำส์ ไดเวอร์เจนซ์และทฤษฎีบทไดเวอร์
เจนซ์ ไดอิเล็กทริก สมกำรแมกซ์เวลล์และสมกำรคล่ืน สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำอันตร
กริยำระหว่ำงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำกับตัวกลำง ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and create project which can be integrated 
into content of electric flux and Gauss’s Law, divergence and divergence 
theory, dielectric, Maxwell equation and wave equation, electromagnetic 
wave spectrum, interaction between electromagnetic waves and medium, 
exploitation and blame of electromagnetic wave and applying knowledge by 
using inquiry based learning and do appropriate experiments which are used 
for learning management 

 
4013209  เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 
 Energy Technology 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และจัดท ำผลงำนท่ีบูรณำกำร
กับเนื้อหำเรื่องสถำนภำพของพลังงำนในปัจจุบันและอนำคต แหล่งก ำเนิดพลังงำน 
พลังงำนทดแทน เทคโนโลยีทำงด้ำนพลังงำนและกำรใช้ประโยชน์ แนวทำงและนโยบำย
ในกำรประหยัดพลังงำนเชิงเศรษฐศำสตร์ เพื่อกำรตัดสินใจในกำรใช้พลังงำน โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
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Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into content of present and future energy status, source of energy, 
alternative energy, energy technology and using, energy savings policy in 
economic for energy using decision by using inquiry based learning and do 
appropriate experiments which are used for learning management 

 
4013104  วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5) 
 Earth Science 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่ององค์ประกอบหลักของโลกศำสตร์พื้นฐำน ธรณีภำค อุทกภำค ชีว
ภำค บรรยำกำศ ภูมิอำกำศและอิทธิพลทำงด้ำนดำรำศำสตร์ท่ีมีผลต่อควำมเป็นอยู่ของ
ส่ิงมีชีวิตเทคโนโลยีกำรส ำรวจโลกและพยำกรณ์อำกำศ ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นพิบัติ
ภัยจำกธรรมชำติผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและสภำพแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นภูมิภำคไป
จนถึงระดับโลก โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain, analyze and create project which can be 
integrated into content of earth component, basics of lithosphere, 
hydrosphere, biosphere atmosphere, weather and effect of astronomic to 
living thing, space exploration technology and weather report, effect of 
natural disaster on ecology in local and global by using inquiry based learning 
and do appropriate experiments which are used for learning management  

  
4013534  สื่อ  นวัตกรรมส าหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
 Media and Innovation for Physics Teacher 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องแนวคิดและทฤษฎีกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ กำร
ออกแบบและกำรสร้ำงส่ือและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงฟิสิกส์ กำรเลือกใช้ประเภท
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธี รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงส่ือกำรสอนท่ี
เหมำะสม กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยเน้นกำรสร้ำงส่ือนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับวิชำฟิสิกส์และบูรณำกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรประเมินส่ือ
นวัตกรรมกำรสอนมีกำรปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับงำนช่ำงพื้นฐำนโดยใช้กระบวนกำรสืบค้น
และปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
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Understand, can explain, analyze and create project which can be 
integrated into content of concept and theory science instructional media 
using, design and create physics media and innovation, material selection, 
equipment, technique included information technology for construction of 
appropriate instructional media, active learning by using instruction media 
corresponding to physics and integrating to sufficient economy method, 
evaluation of physics instructional media, practice of mechanical working 
by using inquiry based learning and do appropriate experiments which are 
used for learning management 

 
4013105  ดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Astronomy 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องทรงกลมท้องฟ้ำและระบบพิกัดทำงดำรำศำสตร์กฎของเคปเลอร์ 
กลศำสตร์ท้องฟ้ำ ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์วัตถุท้องฟ้ำกำรดูดำวเบื้องต้นอุปกรณ์
และเทคโนโลยีทำงดำรำศำสตร์และอวกำศโดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze and create project which can be 
integrated into content of celestial sphere and celestial coordinate system, 
Kepler’s law, celestial mechanics, astronomical phenomena, astronomical 
object, basic staring, astronomical technology and space by using inquiry 
based learning and do appropriate experiments which are used for learning 
management  

 
4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 Nuclear Physics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้ำงอะตอม นิวเคลียสและสมบัติ
ของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ทฤษฎีกำรสลำยตัวของสำรกัมมันตรังสี ตำรำงนิวไคลด์และ
แผนผังกำรสลำยตัวของนิวเคลีย สสำรกัมมันตรังสีในธรรมชำติ อันตรกิริยำของรังสีกับ
สสำร กำรวัดและเครื่องมือวัดทำงรังสี ปฏิกิริยำนิวเคลียร์และพลังงำนนิวเคลียร์ เครื่องเร่ง
อนุภำค เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ กำรประยุกต์ใช้ อันตรำยและกำร
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ป้องกันทำงรังสี กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องทำงนิวเคลียร์และรังสี โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและ
ปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain, analyze and create project which can be 
integrated into content of atomic structure, nucleus and nucleus property, 
nuclear force, radioactive decay theory, nuclides table and mapping of 
nuclear decay series, radioactivity in natural, interaction between matter and 
radioactive, measurement and equipment of radioactivity, nuclear reaction 
and nuclear energy, particle accelerator,  nuclear reactor and nuclear power 
plant, nuclear applying, harmful and protection of radioactivity, law of 
nuclear and radioactivity by using inquiry based learning and do appropriate 
experiments which are used for learning management  

 
4013413 กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และเช่ือมโยงปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติเรื่องมโนทัศน์ของกำรเปล่ียนแปลงจำกกลศำสตร์แผนเดิมสู่กลศำสตร์ควอนตัม 
ตัวด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ ควำมสัมพันธ์คอมมิวเตชัน ค่ำไอเกนและปัญหำไอเกน 
สมกำรคล่ืนของชโรดิงเจอร์และผลเฉลย ปัญหำของอนุภำคในบ่อศักย์ อะตอมแบบ
ไฮโดรเจนโดยใช้กระบวนกำรสืบค้น เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain, analyze and connect natural phenomenon 
in concept of changing from classical mechanics to quantum mechanics, 
mathematic operators, commutation relation, Eigen value and Eigen 
problem, Schrodinger equation and solution,  particle in potential well 
problem, Hydrogen by using inquiry based learning and do appropriate 
experiments which are used for learning management  

 
4011612  เคร่ืองมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 Measuring Instruments and Analysis in Physics 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  อธิบำยหลักกำรและสำมำรถใช้เครื่องมือวัดทำงฟิสิกส์   
จัดท ำผลงำนท่ีบูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องระบบกำรวัด ควำมเท่ียงและควำมแม่นย ำในกำร
วัด ระบบหน่วยและมำตรฐำนกำรวัด เครื่องมือวัดทำงกลศำสตร์ เครื่องมือวัดทำงควำม
ร้อน เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ เครื่องมือวัดเชิงกล เครื่องมือวัดทำงนิวเคลียร์และรังสี และ
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เครื่องมือวิเครำะห์ขั้นสูง โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

  Understand, can explain, analyze and create project which can be 
integrated into details of measurement system, precision and validity, unit 
system and standard of mechanical measurement tools, heat measurement 
equipment, electrical meter, mechanical measurement tools, nuclear and 
radioactive measurement, and advance analysis devices by using inquiry 
based learning and do appropriate experiments which are used for learning 
management 

 
4013536  เทคโนโลยีพลาสมา 3(2-2-5) 
 Plasma technology 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องพลำสมำและกำรก ำเนิดพลำสมำ คุณสมบัติของพำเชน  กลไก
กำรดิสชำร์จ ระบบสุญญำกำศ  กำรแบ่งประเภทของพลำสมำ แหล่งก ำเนิดพลำสมำควำม
เข้มสูง พลำสมำท่ีควำมดันบรรยำกำศ พลำสมำในน้ ำ กำรออกแบบแหล่งก ำเนิดพลำสมำ
กำรวัดคุณสมบัติของพลำสมำ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำม
เหมำะสมเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain, analyze and create project in content of 
plasma and plasma generation, Paschen’s properties, discharge mechanical 
process, vacuum system, type of plasma, high intensity of plasma source, 
plasma in atmospheric pressure, plasma in water, plasma source design, 
plasma properties by using inquiry based learning and do appropriate 
experiments which are used for learning management  

 
4013208  ของเล่นศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Toy Science 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และสำมำรถ วิเครำะห์ควำมรู้ฟิสิกส์จำกของเล่น ทดลอง
และอธิบำยควำมรู้ทำงฟิสิกส์จำกของเล่น ผลิตของเล่นทำงฟิสิกส์จำกวัสดุชนิดต่ำง ๆ โดย
เน้นวัสดุในท้องถิ่น น ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำร
สืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can analyze, knowledge of physics from toys, 
experiment and explain physics knowledge of toys, physics toys producing 
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by using local materials, toy product presentation by using inquiry based 
learning and do appropriate experiments which are used for learning 
management 

 
4013535  ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ 3(2-2-5) 
 Microcontroller and Interfaces 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่องเซนเซอร์และทรำนสดิวเซอร์ โครงสร้ำงของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆอินพุทพอร์ต เอำท์พุทพอร์ต กำรแสดงผล ระบบบัสต่ำงๆ กำรแปลง
อนำล็อกเป็นดิจิตอล โมดูลเสริมและฟังก์ชันพิเศษ กำรเขียนโปรแกรมส่ังงำนและกำร
เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และมี
กำรจัดท ำโครงงำนประยุกต์ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain, analyze and create project in content of 
sensor and transducer, microcontroller structure, other devices, input port, 
output port, display, bus system, analog to digital converter, supplement 
module and special function, writing of controlling program and computer 
interface and apply to create project by using inquiry based learning and do 
appropriate experiments which are used for learning management 

 
4011511  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
 Application Program for Physics Teacher 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถประยุกต์ใช้
ควำมรู้เรื่องโครงสร้ำงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ล ำดับข้ันตอนของโปรแกรมกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นในเชิงฟิสิกส์ กำรสร้ำงแบบจ ำลองในปัญหำทำงฟิสิกส์ กำร
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำม
เหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze, and apply knowledge of structure 
of computer program, procedure of basic of numerical data analysis program 
in physics, computer program application by using inquiry based learning and 
do appropriate experiments which are used for learning management 
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4013537 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Mathematical for Physics II 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ  สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และประยุกต์ใช้ทำงฟิสิกส์
เกี่ยวกับเนื้อหำเรื่องเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์เคิร์ล ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ 
ทฤษฎีของกรีนในระนำบ สมกำรเชิงอนุพันธ์ กำรแปลงลำปลำซและกำรหำผลเฉลยโดย
กำรแปลงลำปลำซ อนุกรมฟูเรียร์และกำรแปลงฟูเรียร์โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain analyze, and create project which can be 
integrated into content of gradient, divergence and curl, divergence theory, 
Stoke’s theorem, Green’s theorem, differential equation, Laplace transform 
and solution, Fourier series and Fourier transform by using inquiry based 
learning and do appropriate experiments which are used for learning 
management 

 
4013538  ธรณีวิทยาทางพลังงาน  2(1-2-3) 
 Geology of energy  

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำยวิ เครำะห์ โครงสร้ำ งของโลก กำร
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลกปรำกฏกำรณ์ทำงธรณีวิทยำ แผ่นดินไหว ลักษณะทำง
ธรณีวิทยำของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม กำรส ำรวจธรณีวิทยำและฟิสิกส์เบื้องต้น กำร
ก ำเนิดสะสมตัวของเช้ือเพลิงน้ ำมัน ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้น
และปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้  

Understand, can explain and analysis the earth structure and change 
of the earth’s crust, geological phenomenon of earth quake, geological 
features of petroleum reservoirs, physics and geology survey. The formation 
and accumulation of oil, coal and natural gas. By using process to search and 
bringing this knowledge for used to learning management. 

 
4013539   พลังงานทดแทน  3(2-2-5) 
 Renewable Energy 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์ ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงด้ำนเกี่ยว กับ
พลังงำนทดแทนและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน เช่น พลังงำนชีวมวล พลังงำนแสงอำทิตย์ 
พลังงำนลม กำรผลิตส่ือกำรสอน กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้หรือโครงงำนทำงด้ำน
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พลังงำนทดแทน  โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อ
น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and analysis basic knowledge about 
renewable such as biomass energy, solar energy, win energy. The production 
of renewable energy teaching materials. Design of learning or project of 
renewable. By using process to search and bringing this knowledge for used 
to learning management. 

 
4013540  การส ารวจและวางแผนพลังงานชุมชน 3(2-2-5) 
 Survey and planning energy community 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์ หลักกำรเบื้องต้นส ำหรับกำร
ส ำรวจพลังงำนชุมชน กำรประเมินศักยภำพพลังงำนชุมชน กำรวิเครำะห์เทคโนโลยี
พลังงำนท่ีเหมำะสมส ำหรับชุมชน  โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำม
เหมำะสม เพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and analysis basic principles of exploration 
and evaluation energy resources and energy potential in rural areas. Analysis 
of energy technology that is suitable for rural areas. By using process to 
search and bringing this knowledge for used to learning management. 

 
4013541  เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล    3(2-2-5) 
 Biomass Technology 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์ ประเภทของพลังงำนชีวมวล เช่น 
พลังงำนจำกชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ เอทำนอล ไบโอดีเซล กำรเผำ
ไหม้ กำรเพิ่มควำมหนำแน่น แก๊สซิฟิเคชัน  กระบวนกำรไพโรไลซิส โดยใช้กระบวนกำร
สืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and analysis type of biomass energy and 
residue. Biomass technology such as biogas ethanol biodiesel combustion 
gasification pyrolysis. By using process to search and bringing this knowledge 
for used to learning management.  
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4013544  การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Energy Conservation and Management in Daily Life 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์ สถำนกำรณ์พลังงำนในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนพระรำชกฤษฎีกำและ
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำน เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมใน
ชีวิตประจ ำวัน มำตรกำรจัดกำรและอนุรักษ์ พลังงำนในระบบต่ำงๆ เช่นระบบแสงสว่ำง 
ระบบปรับอำกำศโดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม 

Understand, can explain and analysis of energy situation in Thailand 
and abroad. The law of energy conservation, decree and relevant ministry 
rules. The relationship between energy, economic and environmental. 
Energy management measures and conservation of energy in section such as 
lighting systems, conditioning systems. By using process to search and 
bringing this knowledge for used to learning management. 

. 
4013542  การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางฟิสิกส ์ 3(2-2-5) 
 Computer Software for Physics Solution 

เข้ำใจและประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์และระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข สมกำรเชิงอนุพันธ์ กำรฟิตสมกำร กำรหำผลเฉลยรูปแบบต่ำงๆ 

Understand and apply the usefulness appropriate software to solve 
the mathematical and numerical problems, differential equations, equation 
fitting and exact solution determination. 

 
4013106  แผ่นดินไหววิทยา 3(2-2-5) 
 Seismology 

ประวัติควำมเป็นมำของแผ่นดินไหววิทยำ ทฤษฎีเบื้องต้น กำรเคล่ือนตัวของแผ่น
เปลือกโลก มำตรำวัดขนำดของแผ่นดินไหว เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว กำรประยุกต์ใช้คล่ืน
แผ่นดินไหว  

Understand the history of earthquake seismology, introduction to 
theory, plate tectonics, earthquake magnitude scale, instrumentation in 
earthquake seismology, applications of earthquake. 
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4013543 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบือ้งต้น 2(1-2-3) 
 Introduction to Python 

ประวัติของภำษำไพธอน กำรติดต้ัง ผังงำน ค ำส่ังพื้นฐำน กำรรับข้อมูลและกำร
แสดงผล กำรเขียนโปรแกรม  

Understand the history of python, installation, structures of python 
program, basic commands, input and output, computer programming. 

 
4012323 กลศาสตร์ของไหล 3(2-2-5)  
  Fluid Mechanics 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล  
หลักกำรของของไหล ของไหลสถิต สมกำรพื้นฐำนของกำรไหล ของไหลเคล่ือนท่ี แรงและ
โมเมนตัมของของไหลในท่อ กำรไหลแบบหนืดภำยในท่อแบบลำมินำร์และเทอร์บูแลนด์    
โดยใช้กระบวนกำรกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ 

Understand, can explain and apply knowledge of fluid properties, 
principles and basic equation of fluid, static and dynamic fluid, force and 
momentum of fluid flow in pipe, the laminar and turbulent of fluid flow in 
pipe. 

 
4012513  สื่อและเคร่ืองมือเชิงวิทยาศาสตร์  3(2-2-5)  
 Science Experiments 

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถวิเครำะห์ควำมรู้เชิงวิทยำศำสตร์จำกอุปกรณ์ 
เครื่องมือและชุดทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ทดลอง อธิบำยควำมรู้ ผลิตหรือประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ กำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ โดยเน้นกำรประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น เพื่อใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำร เรียนรู้ได้ 

Understand, can analyze knowledge of science from device or 
experimental device, experiment and explain physics knowledge of 
experimental device, experimental device producing by using local materials, 
device product presentation by using inquiry process and appropriate 
laboratory for used to learning management 
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4013107   อุตุนิยมวิทยา 3(2-2-5) 
 Meteorology 

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์และสำมำรถจัดท ำผลงำนท่ี
บูรณำกำรกับเนื้อหำเรื่อง องค์ประกอบหลักของบรรยำกำศของโลก องค์ประกอบและ
สมบัติของบรรยำกำศ สำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงของลมฟ้ำอำกำศ อุตุนิยมวิทยำเบ้ืองต้น
กำรพยำกรณ์อำกำศ กำรศึกษำภูมิอำกำศของไทย พยำกรณ์อำกำศ ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆท่ี
เกิดขึ้นพิบั ติภัยจำกธรรมชำติผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและสภำพแวดล้อม โดยใช้
กระบวนกำรสืบค้นและปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสมเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

Compositions and characteristics of earth’s atmosphere, the 
variations of weather, introduction to meteorology, prediction of weather 
change, Thai weather study, disaster effects to life and environment  

 
4013545  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) 
 Physics in daily life  

มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ สำมำรถอธิบำย วิเครำะห์องค์ควำมรู้ทำงฟิสิกส์ให้
เช่ือมโยงเข้ำกับส่ิงต่ำงๆท่ีอยู่ในชีวิตประจ ำวันและ สำมำรถจัดท ำผลงำนท่ีบูรณำกำรกับ
เนื้อหำเรื่อง หน่วยพื้นฐำนทำงฟิสิกส์และกำรวัด กำรเคล่ือนท่ี แรงพลังงำน กำรส่ันและ
คล่ืน แสง ควำมร้อน ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และกำรท ำปฏิบัติกำรท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหำวิชำ 

Understanding the relation and connectivity of physics to surrounding 
in daily life, can develop the work piece which used the physics knowledge 
about the basic unit and measurement kinematic force energy oscillation 
wave light heat electric magnetic and basic electronics and do experiment 
which correspond to the subject 

 
4012205     สะเต็มศึกษา                                                              3(2-2-5) 
                 Stem Education 

เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญและหลักกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็ม
ศึกษำ สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง เข้ำใจหลักกำรของกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 
แนวคิดและข้อแตกต่ำงของกิจกรรมและโครงงำนสะเต็มศึกษำ กำรออกแบบกิจกรรมสะ
เต็มศึกษำ กำรประเมินกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ กำรน ำสะเต็มเข้ำสู่ช้ันเรียน กำร
เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
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Understand the concept, important and principle of STEM based 
leaning management. Can identify the connectivity and relation between the 
science, mathematics, engineering and technology. Understand the principle 
of engineering design process. Identify concept and difference between STEM 
activity and project. Designable STEM activity. Evaluable STEM based leaning. 
Understand how to taking STEM into classroom. Ability to manage the 
learning activity and practices the STEM leaning management. 

 
4013546    ภาษาอังกฤษส าหรับครูฟิสิกส์                                                    2(1-2-3) 
                English for Physics Teacher 

สืบค้น รวบรวม น ำเสนอศัพท์ทำงฟิสิกส์ ฝึกอ่ำนและแปลบทเรียนหรือบทควำม
ด้ำนฟิสิกส์ น ำเสนอและปฏิบัติกำรทดลองกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำอังกฤษ 

Investigate, collect and present the physical words. Read and 
translate the physics lessons or article. Present and learning managing 
practices with English language. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 
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 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 

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

สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1 ช่ือ
หลักสูตร  
 

ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Physics 

ภาษาไทย: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Physics 

คงเดิม 

2 ชื่อปริญญา
และ
สาขาวิชา 
 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:    ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ภาษาไทย ชื่อย่อ:    ค.บ. (ฟิสิกส์)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:    Bachelor of Education (Physics) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ:    B.Ed. (Physics) 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:    ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ภาษาไทย ชื่อย่อ:    ค.บ. (ฟิสิกส์)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:    Bachelor of Education (Physics) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ:    B.Ed. (Physics) 

คงเดิม 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 
 

ผลิตบัณฑิตให้เก่งในวิชาชีพครู  เชี่ยวชาญในวิชาฟิสิกส์และเป็นเลิศใน
เทคโนโลยี 

ผลิตบัณฑิตให้เป็นครูฟิสิกส์ที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณา
การความรู้ทางฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ อยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.
2562 

4 วัตถุประสง
ค์ 

 

1 มีความรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี 
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 

2 มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 

1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง 
สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านฟิสิกส์และ

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิ
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งการท างานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
3 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ปัญหาทางฟิสิกส์  การสอนฟิสิกส์ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่
สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วิทยาการเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

4 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและสืบค้น  ติดตามความก้าวหน้าทาง
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 
5 มีทักษะในการปฏิบัติ  ทักษะการถ่ายทอดความรู้  สามารถพัฒนา

หลักสูตร  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6 มีคุณธรรม  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ  วิชาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ 

เทคโนโลยี สามารถบูรณาการความรู้เก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา 
และมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา   สามารถวิเคราะห์ความรู้ เน้ือหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้งและ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 

 
3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคม  สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนา
ผู้เรียน 

4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ สามารถบูรณาการการเรียน
การสอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  

6  เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช าชี พ ค รู  
มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
 
 

ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

5 โครงสร้าง
หลักสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  171 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังน้ี 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   เรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า6  

หน่วยกิต 
2 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า             135 หน่วยกิต  
(1)  วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 
 1. สาระวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า    36   หน่วยกิต 

1.1  วิชาบังคับ    32   หน่วยกิต 
      1.2  วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 
   2. ประสบการณ์วิชาชีพครู                      18   หน่วยกิต 
      2.1  ประสบการวิชาชีพครูระหว่างเรียน       6   หน่วยกิต 
      2.2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      12   หน่วยกิต 
 (2)   วิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า      81   หน่วยกิต 
     1.  วิชาเอก      68    หน่วยกิต 
     2.  วิชาการสอนวิชาเอก  6    หน่วยกิต 
     3.  เลือกจากรายวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า   

6    หน่วยกิต 
3 หมวดวิชาเลือกเสรีเลือกเรียนไม่น้อยกว่า        6    หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดย
โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังน้ี 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต   3 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชามนุยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์6 หน่วยกิต 
 (5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต 
  1. สาระวิชาชีพครู  26 หน่วยกิต 
  2. ประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  
  1. วิชาเอกเด่ียว    40 หน่วยกิต 
  2. วิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึก        
  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า       20 หน่วยกิต 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  

สาขาครุศาสตร์
แ ล ะ ส า ข า
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 
 
ปรับลดหน่วยกิต 35 
หน่วยกิต จากกลุ่ม
วิชาชีพครู 14 หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาเอก 
21 หน่วยกิต เพ่ือให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี ) พ.ศ.
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

2562 
 หมวดวิชา

เฉพาะ 
เรียนไม่น้อยกว่า             135 หน่วยกิต 
(1)  กลุ่มวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า           54  หน่วยกิต 
(2)  กลุ่มวิชาเอก       เรียนไม่น้อยกว่า           81   หน่วยกิต 

เรียนไม่น้อยกว่า                100 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาชีพครู 40 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 

 รายวิชาใน
โครงสร้าง
ของ
หลักสูตร 

1001101 ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม แลจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2–5) 
Teacher’s Professionalism, Virtue, Morality, and Codes of 

Ethics of Profession 
สภาพงานและบทบาทหน้าที่ของครู ความหมาย ความส าคัญของวิชาชีพ
ครู พัฒนาการของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  
แล ะ ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  แ ล ะ อุ ด ม ก าร ณ์ ข อ งค ว าม เป็ น ค รู  
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคม แนวทางความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเน่ือง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ และจัดการ
ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู                
3(2-2-5) 
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป็ น ค รู   เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณา
การองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู จิต วิญญ าณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภ าพการณ์ การพัฒ นาวิชาชีพครู   โดยใช้ การจั ดการเรียนรู้ ที่ เน้ น
ประสบการณ์  กรณี ศึกษา การฝึกปฏิบั ติ ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เป็นเชิง
สมรรถนะสะท้อน
ความรู้
ความสามารถและ
ลักษณะครูที่ดีมีจิต
วิญญาณครู 
-เพ่ิมเติมการบูรณา
ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เก่ียวกับค่านิยมของ
ค รู  อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เกี่ ยวกับกฎหมาย
ส าหรับครู และการ
ประพฤติ ปฏิบัติตน
เป็ น พ ล เมื อ ง ที่
เข้มแข็ง 
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  1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมายส าหรับครู            
3(2-2–5) 

Quality Assurance in Education and Laws for Teachers 
              กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาภาคบังคับ  กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  
และกฎหมาย  กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาการ
จัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
และแสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1 0021 0 1  น โ ย บ า ย แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
3(2-2-5) 
Education Policy and Quality management 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  
และพัฒนาท้องถ่ิน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความ
เข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

- เพ่ิมเติมการสืบค้น 
วิเคราะห์  แนวคิด 
ด้ า น น โ ย บ า ย 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
แผนงาน โครงการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
- เ พ่ิ ม เ ติ ม อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ท า ง ก า ร
บริหารการศึกษา 
- อ ง ค์ ค ว า ม รู้
เกี่ ยวกับกฎหมาย
ส าหรับครูไป บูรณา
การในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และ
จิต วิญ ญ าณ ความ
เป็นครู 

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

  
ยกเลิก 
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  1021208 การพัฒนาหลักสูตร 3(2–2-5)  
Curriculum Development 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร  องค์ประกอบของหลักสูตร  
แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการน า
หลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดท าหลักสูตร การน า 
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
Curriculum development 
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการ
สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เป็ น เชิ ง
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์
ความรู้ที่ เกี่ ยวข้อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
น าไปใช้ ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
Learning and classroom Management 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้น
เรียน  สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
พัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Management Methodology 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและเขียน
เป็นเชิ งสมรรถนะ
โดยบูรณาการองค์
ความรู้ที่ เกี่ ยวข้อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของ
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
น าไปใช้ ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน 
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จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
  

เน้นการเรียนรู้และ
ส ม ร ร ถน ะ ค รู ยุ ค
ดิจิทั ล  การเรียนรู้
และบรรยากาศชั้น
เรียนส าหรับผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน 
สมรรถนะครูผู้สร้าง
แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 
บทบาทครูในฐานะ
โค้ช และการจัดการ
เรียนรู้ แบบบู รณ า
การในหลากหลาย
บริบท  

  1033108 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
 3(2-2-5) 
Innovation and Technology in Education  
แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน  การผลิตและ
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ การออกแบบ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการน าสื่อนวัตกรรมและ

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้      3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology for education and 
learning  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา

-เปลี่ ยนชื่ อ วิชาให้
ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ศตวรรษที่ 21  
-ป รั บ รหั ส วิ ช า ให้
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เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การออกแบบสื่อเพ่ือการเรียนรู้รายบุคคล การ
ประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

และการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

สอดคล้องกับกลุ่ม
เ น้ื อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 

  1043124 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Measurement and Assessment for Learning 
ปรัชญ า แน วคิ ด  ท ฤษ ฎี  จุ ดมุ่ งหมายและประ เภ ทของการ วัด 
และประเมินผลการศึกษา คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่ วัดและประเมินผล  
หลักการและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แนวทาง 
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพ  
คะแนน การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน  

1042109 การวัดและประเมินการเรียนรู้   3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล  
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรงุพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
 

-ปรับการเขียนให้
เป็นเชิงสมรรถนะ 
-เ พ่ิ ม ก าร วั ด แล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
ครอบคลุมผู้เรียนที่มี
ค วามแตกต่างกั น
แล ะก ารป ระ เมิ น
เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร
เ รี ย น รู้ ใ ห้ เ ต็ ม
ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ
ปรับปรุงการเรียน
การสอน เพ่ื อการ
เป็นครูที่ดี 
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  1044402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้             3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
กระบ วนท ัศน ์ แนวค ิด  ทฤษฎ ี ร ูป แบ บและกระบ วนการวิจ ัย 
จรรยาบรรณนักวิจ ัย ลักษณะ หลักการและแนวคิดก ารวิจัยเพื ่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย การสังเคราะห์และใช้
ผลวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และพัฒนาผู ้เรียน การก าหนดปัญหาการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน การเขียนรายงานการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
Research for Learning Development 
วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
-เปลี่ ยนชื่ อ วิชาให้
ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ด้ วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ศตวรรษที่ 21  
-ป รั บ รหั ส วิ ช า ให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
เ น้ื อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 

  1051205 จิตวทิยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน การส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ความรู้
เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีต่างๆ ส าหรับการแนะแนว และการให้

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ

 
 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ด้ วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ศตวรรษที่ 21  
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ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชี วิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉัยและ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพผู้เรียน จรรยาบรรณส าหรับครูเพ่ือการแนะแนว 

ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

-ป รั บ รหั ส วิ ช า ให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
เ น้ื อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 

  1082108 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
Special Education     

 ยกเลิก 

  1101501 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
English for Professional Development 
ความส าคัญและความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรม การฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู การฟังและอ่านสารเกี่ยวกับ วิชาชีพครูจากสื่อที่
หลากหลาย ฝึกปฏิบั ติการพูดตามหลักการออกเสียงและการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับชั้นเรียน  การเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างของ
หลักภาษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการใช้ค าศัพท์ทางการศึกษาและ
ศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

  
 
อ ยู่ ใน ห ม วด วิ ช า
การศึกษาท่ัวไป 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 2(1-2-3) 
Thai Language and Culture for Teachers 
ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะเครื่องมือในการสื่อสาร 
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมไทย การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามระดับชั้นของ

1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
Thai Language for communication for teachers 
วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และ
ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพ่ือการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนา

 
- เปลี่ยนชื่อวิชาให้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
ข อ งคุ รุ ส ภ า แ ล ะ
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การเปลี่ยนแปลง 

ภาษา   ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การพัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครูเพ่ือการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง  การใช้ภาษาของวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาตามโอกาสและสถานการณ์  บทบาทหน้าท่ีของครู
ในการส่งเสริม สืบทอดการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์การต่างๆ 
 
 
 

ตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

กรอบ มคอ.1 
- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ ด้ วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น
ศตวรรษที่ 21  
- ปรับรหั ส วิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่ม
เ น้ื อ ห า ต า ม
ค าอธิบาย 

  1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3)                        
Cup Basic Unit Leader Training Course 

 

ยกเลิก 

  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2(1-2-3) 
Scout Basic Unit Leader Training Course 

 

  1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น   
2(1-2-3)  

Senior Scout Basic Unit Leader Training Course 

 

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

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

  1023209 ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร เพื่ อ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
2(1-2-3) 

      Curriculum Development for Sustainable Development 

 ยกเลิก 

  1023307 การจัดการเรียนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคิด2(1-2-3) 
 Learning Management for Thinking Skill Development 

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

  1034706 การถ่ายภาพและผลิตวัสดุกราฟิก 2(1-2-3) 
Photography and Graphic Materials 

 ยกเลิก 
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  1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
Multimedia for Education 

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

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

 ยกเลิก 

  1043501 โปรแกรมส าเร็จรปูเพือ่การวจัิยและประเมินผล 
  2(1-2-3) 
Computer Programs for Research and Evaluation 

 

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

 

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

 

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

 

  1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู     2(1-2-3)  
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การเปลี่ยนแปลง 

Introduction to Recreation for Teachers 
  1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู    2(1-2-3) 

      Thai Language for Teachers 
 ยกเลิก 

  1131602 การเขียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู       2(1-2-3) 
Writing for Professional Development 

 

  1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1   1(45) 
Professional Preparation I  
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกตสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงานและบทบาทหน้าท่ีของครู ขอบข่าย
งานของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานครูประจ าชั้นและ/หรือ
ประจ าวิชา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดท าข้อเสนอโครงงาน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/หรือการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน   
 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1   1(45)                                    
Professional practicum I             
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอน
และครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เป็ น เชิ ง
สมรรถนะและเน้น
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
บทบาทและหน้าที่
ค รู แ ล ะ เรี ย น รู้ ใน
สถานศึกษาให้มาก
ข้ึน 
 
 

  1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2     1(45) 
Professional Preparation II 
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการ
พัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน แนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน จัดท ารายงานผลการศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม น าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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  1023835  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3     1(45) 
Professional Preparation III 
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลของสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทดลอง
จัดการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาชั้น
เรียน เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
จัดท ารายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการฝึกประสบการณ์ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2   1(45)                                   
Professional practicum II            
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เป็ น เชิ ง
สมรรถนะและเน้น
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
บทบาทและหน้าที่
ค รู แ ล ะ เรี ย น รู้ ใน
สถานศึกษาให้มาก
ข้ึน 
 
 
 
 
 

  1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(45) 
Professional Practicum I 
เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมายก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกต
และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคการศึกษาในฝ่ายงานวิชาการของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่
ครูผู้สอน การเตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน ฝึกวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและสะท้อนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

  1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  2(90) 
Professional Practicum II 
เตรียมความพร้อมในงานที่มอบหมายก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกต
การจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์ที่จริง การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้
คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบปฏิบัติและการให้คะแนน 
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และฝึก
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดท าบันทึกและสะท้อนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 

  - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
1025805 ปฏิบัติการสอน 1 6(450) 
Teaching Practice I 
ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน การวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู งานสนับสนุน
การเรียนการสอน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
ครุศาสตร์ และครู พ่ี เลี้ ยงในสถานศึกษา รวบรวมและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาในช่วงระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(270) 
Internship I 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เป็ น เชิ ง
สมรรถนะและเน้น
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
บทบาทและหน้าที่
ค รู แ ล ะ เรี ย น รู้ ใน
สถานศึกษาให้มาก
ข้ึน 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
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รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

  1025806 ปฏิบัติการสอน 2   6(450) 
Teaching Practice II 
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนในวิชาเอกและงานใน
หน้าที่ครู งานสนับสนุนการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน งานโครงการพัฒนา
วิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
รวบรวมและสรุปองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
น าเสนอในช่วงระหว่างและหลังฝึกประสบการณ์ โดยการสัมมนาและจัด
นิทรรศการแสดงผลงานที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2            6(270) 
Internship II  
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า เป็ น เชิ ง
สมรรถนะและเน้น
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
บทบาทและหน้าที่
ค รู แ ล ะ เรี ย น รู้ ใน
สถานศึกษาให้มาก
ข้ึน  เพ่ื อสร้างก าร
เรี ย น รู้  แ ล ะ ฝึ ก
กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้อง
กั บ ก า ร พั ฒ น า
วิชาชีพครูที่มันสมัย
แ ล ะ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
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  โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเอก   
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเอก   
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 

ปรับลดห น่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้อง
กับเวลาเรียนตลอด
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  
ส าข าค รุ ศ าส ต ร์
แ ล ะ ส า ข า
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  วิชาบังคับ 

  4091403 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I  

 ยกเลิก  
น าสาระวิชาไป
บูรณาการใน
รายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ 1 และ 2 

  4091404 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  

 ยกเลิก  
น าสาระวิชาไป
บูรณาการใน
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รายวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ 1 และ 2 

  4031201 ชีววิทยา  1        3(3-0-6) 
Biology I 

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน   สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต  สมบัติของ
สิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เซลล์และเน้ือเย่ือการสืบพันธ์ุและการ
เจริญเติบโต  การจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 
4031118 ปฏบัิติการชีววทิยา 1    1(0-3-0) 
Biological Laboratory I 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 4031117 ชีววิทยา 1  หรือเรียนควบคู่
กับปฏิบั ติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด โปรตีน กรด
นิวคลีอิก วิตามิน  การใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์และการแบ่งเซลล์  
เน้ือเย่ือสิ่งมีชีวิต  การสืบพันธ์ุ   การเจริญเติบโต  และการจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต 
4031201 ชีววิทยา  2           3(3-0-6) 
Biology II 

 เมตาบอลิซึม  การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
การหายใจระดับเซลล์  การขนส่งและการคายน้ า สมดุลภายในเซลล์ การ
ท างานของระบบต่างๆ  พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิต
กับสภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4031202 ปฏบัิติการชีววทิยา  2 1(0-3-0) 

4031203 ชีววิทยาพื้นฐาน   3(2-2-5) 
Basic Biology 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบ
เคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์  เน้ือเย่ือ  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตการสืบพันธ์ุ 
การท างานของระบบต่าง ๆ การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม 
นิเวศวิทยา โดยใช้กระบวนการสืบค้นและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี
จนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

 

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
โดยรวมทฤษฎีและ
ปฏิบัติไว้ในรายวิชา
เ ดี ย ว เ พ่ื อ ใ ห้
เหมาะสมกับ การ
น า ไป ป ระ ยุก ต์ ใช้
เ ป็ น พ้ื น ฐ า น ใ น
รายวิชาฟิสิกส์ 

 



 
 

184 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

Biological  Laboratory II 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 4031201  ชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร   เอนไซม์  การสังเคราะห์ด้วย

แสง  การหายใจ  การขนส่ง  การคายน้ า  การท างานของระบบต่างๆ ใน
ร่างกาย  ฮอร์โมนพืช  ฮอร์โมนสัตว์ พันธุศาสตร์  พฤติกรรม  การปรับตัว  
ระบบนิเวศ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4021201 เคมี 1                  3(3-0-6) 
Chemistry I 

 สสาร สถานะของสาร แบบจ าลองโครงสร้างอะตอม  การจัดเรียง
อิเล็กตรอน สมบัติของธาตุในตารางธาตุ พันธะเคมี จ านวนโมล ความ
เข้มข้นของสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ 
4021203 ปฏิบัติการเคมี  1     1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory I 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นและหลักปฏิบัติทั่วไปในการ

ปฏิบัติการเคมี  การจัดสารเคมี  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี  
เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานให้ถูกต้อง  เทคนิคการเตรียมสารละลาย
เบื้องต้น  ศึกษาสมบัติของธาตุ  กฎของแก๊ส  และการทดลองที่สอดคล้อง
กับเน้ือหารายวิชาเคมี 1 
4021202 เคมี 2               3(3-0-6) 
Chemistry II 

อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีการชน ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

4021126 เคมีพื้นฐาน          3(2-2-5) 
Basic Chemistry 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องหลักเบื้องต้นทางเคมี โครงสร้าง
อะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทราน
สิชัน ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี และกรด -เบสโดยใช้
กระบวนการสืบค้นและการทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาเคมีพ้ืนฐาน 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
โดยรวมทฤษฎีและ
ปฏิบัติไว้ในรายวิชา
เ ดี ย ว เ พ่ื อ ใ ห้
เหมาะสมกับ การ
น า ไป ป ระ ยุก ต์ ใช้
เ ป็ น พ้ื น ฐ า น ใ น
รายวิชาฟิสิกส์ 
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กฎอัตรา สมดุลเคมี กรด-เบส การไทเทรต ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้า
เคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น  เคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม 
4021204 ปฏิบัติการเคมี  2      1(0-3-0) 
Chemistry  Laboratory II 

การทดลองเก่ียวกับจลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี  pH  ปฏิกิริยาของ
กรดและเบส  เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เช่น การตกผลึก การหาจุด
หลอมเหลวเคมีสิ่งแวดล้อม  เช่น  การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า  
(DO)และการทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาเคมี 2  

  4011321 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
Physics I   

 เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งานพลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง และอุณหพลศาสตร์ 
4011609 ปฏบัิติการฟสิกิส ์1  3(0-3-2) 
Physics Laboratory 1  
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 4011311 ฟิสิกส์ 1 

4011316 ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 
             Physics I 
        มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับปริมาณ
ทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ  แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลสถิต 
งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความ
ร้อนและการถ่ายเทความร้อน  โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม   

  4011322 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
              Physics 2 
              แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศัก ย์ ไฟฟ้า ความจุ ไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่เหล็ก การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่  ฟิสิกส์อะตอมและ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

4011318 ฟิสิกส์ 2        3(2-2-5)    
             Physics II 
           มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและกฎ
ของโอห์มวงจรไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า การผลิต
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระท ากับ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
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4011610 ปฏบัิติการฟสิกิส ์2   1(0-3-2) 
              Physics Laboratory 2  
              ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 4011322  ฟิสิกส์ 2 

 

ประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎของฟารา
เดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม 

  4011510 คณิตศาสตรส์ าหรับฟสิกิส ์1    3(3-0-6) 
              Mathematical for Physics1 
 รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน:4091403 แคลคูลัส 1 
              ฟิสิกส์ในรูปของคณิตศาสตร์ การเคลื่อนที่และการเปลี่ยน
ปริภูมิของปริมาณที่ ข้ึนอยู่กับเวลาและอวกาศ การบวกทางกายภาพ  
จ านวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก อนุกรมและลิมิต ปริภูมิเวกเตอร์
และเมทริกซ์  เทนเซอร์ ปริพันธ์ และอนุพันธ์ย่อย  การหาผลเฉลยของ
อนุพันธ์อันดับหน่ึงและอันดับสูง พีชคณิตของเวกเตอร์ แคลคูลัสของ
เวกเตอร์  ปฏิยานุพันธ์ตามเส้นบนพ้ืนที่และปริมาตร 

4011317 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
 Mathematics for Physics I 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย ค านวณ  คิดวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่อง ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์และการหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ต่างๆ ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์หลายชั้น เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
กฎของคราเมอร์ เวกเตอร์และระบบพิกัดต่างๆ พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์
และปริพันธ์ของเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า
สอดคล้องกับการ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
รายวิชาฟิสิกส์ 
 

  4012311 กลศาสตร์ 1   3(2-2-5) 
             Mechanics  1  
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน : 4011311  ฟิสิกส์  1   
            สภาพสมดุลสถิต  โมเมนต์และเคริ่องกล การสั่นและการกวัด
แกว่ง พลวัตของระบบอนุภาค  แรงดึงดูดระหว่างมวล  สนามโน้มถ่วง  
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตามเน้ือหา
ในรายวิชา 
 

4012318 กลศาสตร์         3(2-2-5) 
             Mechanics 
          มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องปริภูมิและเวลา เวกเตอร์วิเคราะห์ 
กรอบอ้างอิงที่มีความเร่ง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด พลวัตของระบบอนุภาค 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนต์ความเฉ่ือย พ้ืนฐานทฤษฎีแฮมิลตัน
และสมการลากรานจ์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า
สอดคล้องกับการ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
รายวิชาฟิสิกส์ 
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  4014504 อเิลก็ทรอนิกสเ์บ้ืองต้น 3(3-0-6) 
Basic of Electronics 

     สัญญาณไฟฟ้าและรูปคลื่น  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ การน าไฟฟ้าของสสาร ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า  
ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  วงจรเรียงกระแสและกรองกระแส การอ่านคู่มือ
และดาต้าชีท วงจรแรงดันคงที่ วงจรขยาย วงจรก าเนิดความถ่ี วงจรรวม 
โมดูลอิเล็กทรอนิกส์และชุดคิท โครงงานอิเล็กทรอนิกส์   
 
4014607 ปฏบัิติการอเิลก็ทรอนิกสเ์บ้ืองต้น 1(0-3-1) 
             Basic of Electronics   Laboratory   
              รายวิชาที่ เรียนมาก่อน หรือ เรียนควบคู่กัน : 4014504  
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
      ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา 4014504  อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น   

4012321 อิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 
  Electronics 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องการน าไฟฟ้าของตัวน า ฉนวน สมบัติ
และการใช้งานของตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหน่ียวน า ทฤษฎี
แถบพลังงาน สารกึ่งตัวน าเบื้องต้น ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรพ้ืนฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไอซี และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม 
 

  4012403 ฟิสิกส์แผนใหม ่     3(2-2-5) 
             Modern Physics 
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน: 4011312 ฟิสิกส์ 2 
            ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผ่รังสีของวัตถุด า  สมบัติคู่ของ
คลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก   ทฤษฎีอะตอม  
สเปกตรัมของอะตอม  รังสีเอกซ์  เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น  
อะตอมโมเลกุลของของแข็ง  นิวเคลียสของอะตอม  กัมมันตภาพรังสี  
และอนุภาคมูลฐาน 

4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม ่        3(2-2-5) 
  Modern  Physics 
          มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องฟิสิกส์ด้ังเดิมสู่ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุด า โฟโตอิเล็กทริก ทฤษฎีทวิภาคของ
คลื่นและอนุภาคฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม เอกซ์
เรย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้   อนุภาคมูลฐาน จักรวาล
วิทยาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

เปลี่ยนรหัส และชื่อ
วิชาให้สอดคล้องกับ
ก ารน า ไป ใช้ แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา 
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 เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

  4013313 อุณหพลศาสตร์      3(2-2-5) 
            Thermodynamics 
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน: 4011312 ฟิสิกส์ 2 
            กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  แก๊สในอุดมคติ  ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส  กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์  ความดัน   อุณหภูมิของแก๊ส 
ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค  การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน สมการแสดง
สถานะของแวนเดอร์วาลล์  เอนโทรปีกับกฎข้อที่สองของ อุณหพลศาสตร์  
กระบวนการแปรผันกลับได้และแบบแปรผันกลับไม่ได้  วัฏจักรของคาร์
โนต์   ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์  และการประยุกต์ 

4012320 อุณหพลศาสตร์    3(2-2-5) 
  Thermodynamics 
             มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและพลังงานใน
ระบบ กฎทางอุณหพลศาสตร์ เอกซ์เซอยี กลจักรความร้อน เครื่องท าความ
เย็น การน าไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า
สอดคล้องกับการ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
รายวิชาฟิสิกส์ 
 

  4013905 สัมมนาฟิสิกส์ 1(0-3-6) 
 Seminar in Physics 
  ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย การสืบค้น อ้างอิง
เอกสาร การน าเสนอ  วิจารณ์บทความและงานวิจัยต่างๆ ในสาขาวิชาการ
สอน หรือสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้   และนวัตกรรมทางฟิสิกส์               
1(0-2-3) 
 Seminar in Physical Knowledge and innovative 
  Development           
            สามารถสืบค้น และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล
เอกสารงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ การอภิปรายปัญหา รายงานการ
สัมมนา การน าเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
ฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
เ พ่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า
สอดคล้องกับการ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
รายวิชาฟิสิกส์ 
 

  4012323 ฟิสิกส์ของคลื่น     3(2-2-5)          
               Physics of Wave 
               กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเก่ียวกับชนิดและการเคลื่อนทีค่
ของคลื่นในตัวกลางที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก็ส  สมการคลื่นและ

4012319   ฟิสิกส์ของคลื่น     3(2-2-5)          
               Physics of Wave 
             มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องการสั่น สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา

เ พ่ื อ ใ ห้ เ น้ื อ ห า
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ผลเฉลยของสมการ  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น   การรวมกันของ
คลื่น  ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  
โพลาไรซ์ของคลื่น  อันตรกิริยาของคลื่น  แม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร  
ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

คลื่นในตัวกลางต่าง ๆ พลังงานของคลื่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่น 
คลื่นเสียง คลื่นแสง และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

 

สอดคล้องกับการ

น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้

รายวิชาฟิสิกส์ 

  4014906วิจัยทางฟิสิกส์   3(0-6-3) 
 Research in Physics 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการวิจัยทางการสอนฟิสิกส์หรือทางฟิสิกส์    
การเขียนเค้าโครงวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการท าวิจัยโดย
การศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในสาขาฟิสิกส์ โดยเขียนเค้าโครงวิจัยทาง
ฟิสิกส์   การเขียนรายงานการวิจัย  และเสนอผลงานในรูปแบบของ
ปริญญานิพนธ์ และเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ 

413532  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์          3(0-6-3) 
Research and Development of Physics Innovations 

            มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ท าการค้นควาและวิจัยทางดานฟิสิกส์ เขียนรายงานและน าเสนอผลการวิจัย
ภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย เขียนบทความวิจัยเพ่ือ
เผยแพร ่
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม 

  4014701 หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 
 3(2-2-5)  
            Curriculum and Learning Management in Physics 
      เป้าหมาย มาตรฐานและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก่ียวกับสาขาฟิสิกส์ เพ่ือจัดท าหน่วยหน่วยการ
เรียนรู้ และแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ รูปแบบวิธีจัดการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีใช้
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้

4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์     3(2-2-5) 
   Physics Teaching  Methodology  
สามารถวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีการบูรณา
การด้านความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  (TPACK)  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิเคราะห์และ
น าเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในชั้นเรียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม 
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รายวิชาฟิสิกส์ สื่อการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 

 

  4013701 ทกัษะการสอนส าหรับครูฟสิกิส์ 3(2-2-5) 
        Teaching Skills for Physics Teachers 

 ยกเลิก 

  4013308 ทัศนศาสตร์  3(2-2-5)Optics  ยกเลิก 

   4011621  คณิตศาสตร์พื้นฐาน3(3-0-6)  
Basic mathematics  
  มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เน้ือหา
เรื่องพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น  ระบบสมการเชิงเส้นและสมการก าลัง
สอง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร  อสมการ  เซตและระบบจ านวนจริง  ตรรกศาสตร์  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริกซ์ จ านวน
เ ชิ ง ซ้ อ น  ล า ดั บ แ ล ะ อ นุ ก ร ม   
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น  ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้กระบวนการ
สืบค้น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

 

เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ใ ห้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

มาตรฐานคุณ วุ ฒิ

ระ ดับป ริญ ญ าตรี  

สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.

2562 

  วิชาเอกเลือก 

  4012312 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(2-2-5) 
 Electromagnetic I 
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน:   4011312  ฟิสิกส์  2   
            พ้ื นฐานอันตรกิ ริ ยาไฟ ฟ้ า  และแม่ เหล็ ก   สนามไฟ ฟ้ า  

4012322 แม่เหล็กไฟฟ้า       3(2-2-5) 
  Electromagnetics 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ไดเวอร์

 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและค าอธิบาย
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สนามไฟฟ้าสถิต  สนามไฟฟ้าในตัวน า และไดอิเล็กทริก วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอต์ -ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์  
สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา   กฎของฟาราเดย์ และกฎของเลนซ์  
สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรซึ่งประกอบด้วย  R  
L และ C  และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตามเน้ือหาในรายวิชา 

เจนซ์และทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ไดอิเล็กทริก สมการแมกซ์เวลล์และสมการ
คลื่น สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับ
ตัวกลาง ประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ร า ย วิ ช า เ พ่ื อ ใ ห้
เน้ือหาสอดคล้องกับ
การน าไปใช้ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
รายวิชาฟิสิกส์และ
เปลี่ยนจากรายวิชา
บั ง คั บ ม า เ ป็ น
รายวิชาเลือก   

  4013314 แม่เหล็กไฟฟ้า 2  3(2-2-5) 
           Electromagnetic  II 

 ยกเลิก 

  4013410 ฟิสิกส์นิวเคลียร ์ 3(2-2-5) 
  Nuclear  Physics   
     นิวเคลียสของอะตอม  แรงนิวเคลียร์และเสถียรภาพของนิวเคลียส  
ทฤษฎีการสลายให้รังสีแอลฟา    รังสีบีตา    และรังสีแกมมาของ
นิวเคลียส  กฎการสลายตัวของสารกัมตรังสี สมดุลของการสลายตัว    
สารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและประดิษฐ์ข้ึน  ตารางนิวไคลด์และ
แผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์  
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  เครื่องวัดรังสี  ประโยชน์ โทษและการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
 
 

4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส์   3(2-2-5) 
   Nuclear  Physics 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
อะตอม นิวเคลียสและสมบัติของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ ทฤษฎีการสลายตัว
ของสารกัมมันตรังสี ตารางนิวไคลด์และแผนผังการสลายตัวของนิวเคลีย 
สสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร การวัดและ
เครื่องมือวัดทางรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องเร่ง
อนุภาค เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้ 
อันตรายและการป้องกันทางรังสี กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์และรังสี 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้ 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อ
วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและชั่วโมง
ทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ
เ พ่ื อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนในเน้ือและมี
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่
เหมาะสม 
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  4013315 วิทยาศาสตร์โลก 3(2-2-5) 
 Earth Sciences 
           ลักษณ ะทางกายภาพ  โครงสร้างส่ วนประกอบของโลก 
ปรากฏการณ์ทางธรณีที่มีผลท าให้เกิดภูมิประเทศที่ต่างกัน ทรัพยากรดิน 
หิน แร่ วัฏจักรการเกิด คุณสมบั ติ ลักษณะ และการใช้ประโยชน์ 
บรรยากาศโลก องค์ประกอบและสมบัติของบรรยากาศ อุตุนิยมวิทยา 
ระบบสุริยะ  ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุท้องฟ้า เอก
ภพ  การส ารวจอวกาศ  ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน 

4013104 วิทยาศาสตร์โลก    3(2-2-5) 
   Earth  Science 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่ององค์ประกอบหลักของโลกศาสตร์
พ้ืนฐาน ธรณีภาค อุทกภาค ชีวภาค บรรยากาศ ภูมิอากาศและอิทธิพล
ทางด้านดาราศาสตร์ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยีการส ารวจ
โลกและพยากรณ์อากาศ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนพิบัติภัยจากธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถ่ินภูมิภาคไปจนถึง
ระดับโลก โดยใช้ในกระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  401452 เทคโนโลยีพลังงาน   3(2-2-5) 
 Energy Technology 
           สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน  ความรู้ด้านพลังงานทดแทน
และพลังงานสิ้นเปลือง  เทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปพลังงาน  การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจเลือกใช้พลังงาน 

4013209 เทคโนโลยีพลังงาน  3(2-2-5) 
  Energy Technology 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และจัดท า
ผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องสถานภาพของพลังงานในปัจจุบันและ
อนาคต แหล่งก าเนิดพลังงาน พลังงานทดแทน เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน
และการใช้ประโยชน์ แนวทางและนโยบายในการประหยัดพลังงานเชิง
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการตัดสินใจในการใช้พลังงาน โดยใช้กระบวนการสืบค้น
และปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4012508 คณิตศาสตรส์ าหรับฟสิกิส ์2   3(3-0-6) 
             Mathematical for Physics II 
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน: 4011510 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 
             สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองและ

4013537 คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 
 Mathematics for Physics II 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเน้ือหาเรื่องเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์เคิร์ล ทฤษฎีไดเวอร์

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
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อันดับสูงกว่า การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ 
สมการอนุพันธ์ย่อย ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบสเซล ฟังก์ชันเลอจองด์ การ
วิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ การค านวณเชิงตัวเลข 

เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ ทฤษฎีของกรีนในระนาบ สมการเชิงอนุพันธ์ การ
แปลงลาปลาซและการหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์และ
การแปลงฟูเรียร์โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4014518 ของเล่นฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 Toy Physics 
ความรู้ทางด้านฟิสิกส์  วิเคราะห์ความรู้ทางฟิสิกส์จากของเล่น  
ทดลองและอธิบายความรู้ทางฟิสิกส์จากของเล่น  ผลิตของเล่นทาง 
ฟิสิกส์จากวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเน้นวัสดุในท้องถ่ิน 

4013208 ของเล่นศาสตร์    2(1-2-3) 
  Toy Science 
             มีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถ วิเคราะห์ความรู้ฟิสิกส์จากของ
เล่น ทดลองและอธิบายความรู้ทางฟิสิกส์จากของเล่น ผลิตของเล่นทางฟิสิกส์
จากวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเน้นวัสดุในท้องถ่ิน น าเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4043101 ดาราศาสตร์และอวกาศ            3(2-2-5) 
          Astronomy and Space  

ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการ ที่จะน าไปสู่ความ
เข้าใจลักษณะบางประการของ วัตถุท้องฟ้า ทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 
ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลม ท้องฟ้า ระบบสุริยะ  ศึกษาลักษณะ
และปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ของวัตถุท้องฟ้า เอกภพการส ารวจอวกาศ 
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน 
 

4013105 ดาราศาสตร์     3(2-2-5) 
    Astronomy 
          มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดทาง
ดาราศาสตร์กฎของเคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
วัตถุท้องฟ้าการดูดาวเบื้องต้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และ
อวกาศโดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 
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  4014537การจัดการและอนุรักษ์พลงังาน         3(2-2-5) 
             Energy Management and Conservation  
             การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน   การ
จัดการและอนุรักษ์พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัด
การพลังงาน  อนุรักษ์พลังงานในอาคาร การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
ในปัจจุบันและสถานประกอบการ  พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน 
พระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานใน
ปัจจุบัน การจัดการและการอนุรักษ์พลังงานกับสิ่งแวดล้อม การจัดการ
และการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร สถานประกอบการ อุตสาหกรรม 

4013544 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน3(2-2-5) 
Energy Conservation and  Management in Daily Life 
              มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์  สถานการณ์
พลังงานในประเทศไทยและต่างประเทศ พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน มาตรการจัดการและอนุรักษ์
พลังงานในระบบต่างๆ เช่นระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ โดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4014525 ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์   1(0-3-1) 
   Microcontroller and Application Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน: 4014504 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      
              โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ 
ระบบบัสต่างๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุทพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ 
อุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและ
ภาษาระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพ่ือการ
ควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนานและพอร์ตอนุกรม ระบบ
หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าส ารอง ระบบไฟล์ข้อมูล 
 

4013535 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ    3(2-2-5) 
            Microcontroller and Interfaces 
            มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถ
จัดท าผลงานที่บู รณาการกับเน้ือหาเรื่องเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆอินพุทพอร์ต 
เอาท์พุทพอร์ต การแสดงผล ระบบบัสต่างๆ การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล 
โมดูลเสริมและฟังก์ชันพิเศษ การเขียนโปรแกรมสั่งงานและการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และมี
การจัดท าโครงงานประยุกต์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4012509 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 3(2-2-5) 
   Computer software for mathematical   solutions 

4013542 การใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ปัญหา ทางฟิสิกส์               2(1-2-3) 
Computer  Software  for   Physics  Solution 
  การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพ่ือแก้ปัญหาทางฟิสิกส์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
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   การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ การฟิตสมการ การหาผลเฉลยรูปแบบต่างๆ 

สมการเชิงอนุพันธ์ การฟิตสมการ การหาผลเฉลยรูปแบบต่างๆ ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  4014702 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนฟิสิกส์   2(1-2-3) 
    English for Teaching    Physics 
    ที่มาและความส าคัญของการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ 
ค าศัพท์ วลีและประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในเน้ือหาฟิสิกส์  การบูรณาการ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนฟิสิกส์  การ
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ  
ฝึกปฏิบัติการสอนฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษ 

4013546  ภาษาอังกฤษส าหรับครูฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
 English for Physics Teacher 

           สืบค้น รวบรวม น าเสนอศัพท์ทางฟิสิกส์ ฝึกอ่านและแปลบทเรียน
หรือบทความด้านฟิสิกส์ น าเสนอและปฏิบัติการทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

  1023308 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา     2 (1-2-3) 
Learning Management Through STEM              Educations 
           ความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนว
สะเต็มศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์  แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม  กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โครงงานสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การน า   สะเต็ม
ศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา   

4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-3) 
    STEM Educations 
           เข้าใจความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษา สามารถแสดงความสัมพันธ์ระห ว่างวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เข้าใจหลักการ
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แนวคิดและข้อแตกต่างของกิจกรรม
และโครงงานสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมิน
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การน าสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 



 
 

196 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

  4013409  กลศาสตร์ควอนตัม          3(2-2-5) 
              Quantum  Mechanics   

4013413 กลศาสตร์ควอนตัม     3(2-2-5) 
  Quantum  Mechanics 
มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอ ธิบาย วิเคราะห์ และเชื่ อมโยง
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเรื่องมโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงจากกลศาสตร์แผน
เดิมสู่กลศาสตร์ควอนตัม ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์คอมมิว
เตชันค่าไอเกนและปัญหาไอเกน สมการคลื่นของชโรดิงเจอร์และผลเฉลย 
ปัญหาของอนุภาคในบ่อศักย์ อะตอมแบบไฮโดรเจน โดยใช้กระบวนการ
สืบค้น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ป รั บ ป รุ ง เ น้ื อ ห า
สาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระ ดับป ริญ ญ าตรี  
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.
2562 

   4013545 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Physics in daily life 
       มีความรู้และความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์องค์ความรู้ทางฟิสิกส์
ให้เชื่อมโยงเข้ากับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจ าวันและ สามารถจัดท าผลงานที่
บูรณาการกับเน้ือหาเรื่อง หน่วยพ้ืนฐานทางฟิสิกส์และการวัด การเคลื่อนที่ 
แรงพลังงาน การสั่นและคลื่น แสง ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น และการท าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชา 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013534 สื่อ นวัตกรรมส าหรับครูฟิสิกส์        2(1-2-3) 
  Media and Innovation for Physics Teacher 
มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดท าผลงาน
ที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการใช้สื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ การออกแบบและการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทางฟิสิกส์ การเลือกใช้ประเภทวัสดุ อุปกรณ์  เทคนิควิธี รวมทั้งการใช้

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม การจัดการเรียนรู้เชิง
รุก(Active Learning) โดยเน้นการสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิชา
ฟิสิกส์และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินสื่อ
นวัตกรรมการสอนมีการปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับงานช่างพ้ืนฐานโดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 
 

   4011612 เคร่ืองมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  2(1-2-3) 
            Measuring Instruments and   Analysis in Physics 
มีความรู้และความเข้าใจ  อธิบายหลักการและสามารถใช้เครื่องมือวัดทาง
ฟิสิกส์   จัดท าผลงานที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องระบบการวัด ความเท่ียงและ
ความแม่นย าในการวัด ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัด เครื่องมือวัดทาง
กลศาสตร์ เครื่องมือวัดทางความร้อน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัด
เชิงกล เครื่องมือวัดทางนิวเคลียร์และรังสี และเครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง โดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 
 

   4013536 เทคโนโลยีพลาสมา        3(2-2-5)  
Plasma  technology 
มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดท าผลงาน
ที่บูรณาการกับเน้ือหาเรื่องพลาสมาและการก าเนิดพลาสมา คุณสมบัติของพา
เชน  กลไกการดิสชาร์จ ระบบสุญญากาศ  การแบ่งประเภทของพลาสมา 
แหล่งก าเนิดพลาสมาความเข้มสูง พลาสมาท่ีความดันบรรยากาศ พลาสมาใน
น้ า การออกแบบแหล่งก าเนิดพลาสมา การวัดคุณสมบัติของพลาสมา โดยใช้

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

พ.ศ.2562 
 

   4011511 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์      2(1-2-3) 
Application Program for Physics Teacher 
มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องโครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ล าดับข้ันตอนของโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเบื้องต้นในเชิงฟิสิกส์ การสร้างแบบจ าลองใน
ปัญหาทางฟิสิกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการ
สืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013538  ธรณีวิทยาทางพลังงาน 2(1-2-3) 
            Geology of Energy 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายวิเคราะห์ โครงสร้างของโลก การ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี วิทยา แผ่นดินไหว 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การส ารวจธรณีวิทยาและ
ฟิสิกส์เบื้องต้น การก าเนิดสะสมตัว              ของเชื้อเพลิงน้ ามัน ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบั ติการตามความ
เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013539  พลังงานทดแทน       3(2-2-5)   
            Renewable Energy  

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นทางด้าน
เก่ียวกับพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีว

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

มวล พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม การผลิตสื่อการสอน การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือโครงงานทางด้านพลังงานทดแทน   
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013540 การส ารวจและวางแผนพลังงานชุมชน   3(2-2-5) 
Survey and planning energy community 

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ หลักการเบื้องต้นส าหรับการ
ส ารวจพลังงานชุมชน การประเมินศักยภาพพลังงานชุมชน การวิเคราะห์
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมส าหรับชุมชน  โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013541 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล             3(2-2-5) 
   Biomass Technology 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ ประเภทของพลังงานชีวมวล 
เช่น พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ การผลิตก๊าซชีวภาพ เอทานอล ไบ
โอดีเซล การเผาไหม้ การเพ่ิมความหนาแน่น แก๊สซิฟิเคชัน  กระบวนการไพ
โรไลซิสโดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

   4013106 แผ่นดินไหววิทยา   3(2-2-5) 
  Seismology 
ประวัติความเป็นมาของแผ่นดินไหววิทยา ทฤษฎีเบื้องต้น การเคลื่อนตัวของ
แผ่นเปลือกโลก มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหว เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว การ
ประยุกต์ใช้คลื่นแผ่นดินไหว 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013543 การเขี ยน โปรแกรมภาษาไพ ธอน เบื้ อ งต้น   2(1 -2 -3)  
Introduction to Python 
ประวัติของภาษาไพธอน การติดต้ัง ผังงาน ค าสั่งพ้ืนฐาน การรับข้อมูลและ
การแสดงผล การเขียนโปรแกรม 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4012323 กลศาสตร์ของไหล  3(2-2-5) 
  Fluid Mechanics 

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์เก่ียวกับคุณสมบัติของของไหล  
หลักการของของไหล ของไหลสถิต สมการพ้ืนฐานของการไหล ของไหล
เคลื่อนที่ แรงและโมเมนตัม ของของไหลในท่อ การไหลแบบหนืดภายในท่อ
แบบลามินาร์และเทอร์บูแลนด์  โดยใช้กระบวนการการสืบค้นและปฏิบัติการ

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 



 
 

201 

ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4012513 สื่อและเคร่ืองมือเชิงวิทยาศาสตร์         3(2-2-5)  
  Science Experiments 

มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์จากอุปกรณ์ 
เครื่องมือและชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทดลอง อธิบายความรู้ ผลิตหรือ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้วัสดุ
ในท้องถ่ิน เพ่ือใช้ ในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ เรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 

   4013107 อุตุนิยมวิทยา       3(2-2-5) 
           Meteorology 
มีความรู้และความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์และสามารถจัดท าผลงานที่
บูรณาการกับเน้ือหาเรื่อง องค์ประกอบหลักของบรรยากาศของโลก 
องค์ประกอบและสมบัติของบรรยากาศ    สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของลม
ฟ้าอากาศ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การพยากรณ์อากาศ การศึกษาภูมิอากาศ
ของไทย พยากรณ์อากาศ ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนพิบัติภัยจากธรรมชาติ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิชาใหม่ที่สอดคล้อง
กั บ  ม า ต ร ฐ า น
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  สาขา
ครุศาสตร์และสาขา
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
(ฟิสิกส์) หลักสูตรสี่ปี 
พ.ศ.2562 
 

  4014519วัสดุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Material Science 

 ยกเลิก 

  4013310 กลศาสตร์ 2 3(2-2-5)  ยกเลิก 
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Mechanics II 

  4013514 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
Digital  Electronics 

 ยกเลิก 

  4013525  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์   3(2-2-5) 
 Sensor   and Transducers 

 ยกเลิก 

  4013906หัวข้อพิเศษ 1 3(2-2-5) 
Special Topics I 

 ยกเลิก 

  4014907 หัวข้อพิเศษ 2 3(2-2-5) 
Special Topics II 

 ยกเลิก 

  4014523 เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์  3(3-0-6) 
Electronics and Computer     Technology 

 ยกเลิก 

  4014603 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   1(0-
3-1)    
 Electronics   and Computer Technology Laboratory 

 ยกเลิก 

  4013524 ฟิสิกส์ของดิสชาร์จไฟฟ้า 3(2-2-5) 
Electric   Discharge Physics 

 ยกเลิก 

  4014526 เทคโนโลยีการอบแห้งเบื้องต้น 3(2-2-5) 
Introduction to Drying Technology 

 ยกเลิก 

  4014703 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนฟิสิกส์ 2(1-2-3) 
English for Teaching Physics 

 ยกเลิก 

  4012509 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     
3(2-2-5)  

 ยกเลิก 
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ที่ รายการ หลักสูตรเดิม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
สาระส าคญั/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

Computer software for mathematical   solutions 

  4014526   การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม   3(2-2-
5) 
  Apply Electronics and Computer   Technology 

 ยกเลิก 
 
 

 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 

1. ผศ.อ านวย  น้อยผา 
2. นางสาวิตรี  ชามทอง 

3. นายเกษมศักด์ิ  แซ่ต้ัง 

4. น.ส.ภัทรอนงค์  คงช่วย 

5. ดร.พันธ์ุศักด์ิ เกิดทองมี 

1. ผศ.อ านวย  น้อยผา 
2. นางสาวิตรี  ชามทอง 

3. นายเกษมศักด์ิ  แซ่ต้ัง 

4. น.ส.ภัทรอนงค์  คงช่วย 

5. ผศ.ดร.พันธ์ุศักด์ิ เกิดทองมี 
6. ดร.ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล 

ผ ศ .ด ร .พั น ธ์ุ ศั ก ด์ิ 
เกิดทองมีได้รับการ
แต่ ง ต้ั ง เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ เมื่อ 
30 ตุลาคม 2561 
คณะครุศาสตร์ได้รับ
อาจารย์สาขาวิชา
ฟิสิกส์เพ่ิม 1 อัตรา 
คือ  

ดร.ศุภวุฒิ เบ็ญจกุล  

                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562  
 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เน้ือหาสาระกลุ่มวิชาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ ยนแปลงบริบทโลก 
สั งคมและแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5)      
1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา
              3(2-2-5)    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู จิตวิญญาณครู และปรัชญา
ความเป็นครู 

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู                      3(2-2-5)                         

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 

3. เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้                 3(2-2-5) 
1022306 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 
 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้               3(2-2-5) 
 

4. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                             
3(2-2-5) 
 

 7. การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                         
3(2-2-5) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ครู     

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                         
2(2-2-5) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
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9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน  3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้          3(2-2-5) 

6. การออกแบบและด าเนินการ
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-
2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 

การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2  1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มาตรฐานความรู้ของ
สาขาวิชาการศึกษา 

พ.ศ.2562 

มาตรฐานความรู้ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.

2554 

รายวิชา/ ปฏิบัติการสอน หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

1.  วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

1.วิชาแกน 
คณิตศาสตร์    เคมีทั่วไปหรือพ้ืนฐาน  
ชีววิทยาท่ัวไปหรือพ้ืนฐาน   ฟิสิกส์ทั่วไป
หรือพ้ืนฐาน 

4021126 เคมีพ้ืนฐาน                 3(2-2-5) 
4031203  ชีววิทยาพ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
4091621  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 

2. คณิตศาตร์ที่จ าเป็น
ส าหรับฟิสิกส ์

2. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส ์

4011317  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 
4013537  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2  2(2-0-4) 

   กลศาสตร ์ กลศาสตร ์ 4011316        ฟิสิกส์ 1                     3(2-2-5) 
4012318        กลศาสตร์       3(2-2-5) 

   อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชงิสถิติ 4012320 อุณหพลศาสตร ์              3(2-2-5) 

  คลื่น การสั่นและคลื่น 4012319   ฟิสิกส์ของคลื่น              3(2-2-5) 
  พลังงาน     4013209        เทคโนโลยีพลังงาน             3(2-2-5) 

   ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 4011318    ฟิสิกส์ 2                         3(2-2-5) 
4012322    แม่เหล็กไฟฟ้า               3(2-2-5) 
4012321 อิเล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 

   ฟิสิกส์ยุคใหม่   ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 4012405 ฟิสิกส์ยุคใหม่               3(2-2-5) 

วิทยาการสมัยใหม่
เก่ียวกับฟิสิกส์ 

 4013535   ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ  
3(2-2-5) 
4013533 นิวเคลียร์ฟิสิกส์                3(2-2-5) 
4011511 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์  2(1-2-3) 
4013536   เทคโนโลยีพลาสมา          3(2-2-5) 
4011612  เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  
2(1-2-3) 
4013542  การใช้ซอฟท์แวร์เพ่ือแก้ปัญหาทางฟิสิกส์                                   
3(2-2-5) 

 กลศาสตร์ควอนตัม 4013413 กลศาสตร์ควอนตัม              3(2-2-5) 

 สัมมนา/โครงงาน 4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางฟิสิกส์ 1(0-2-3) 
4013532  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์     
3(0-6-3) 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา/ปฏิบัติการสอน/ 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

1. มีค่า นิยมร่วม ตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงาน
ของครู การพัฒนาความรู้สึก ถึงตัวตน
ความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครู
และชุมชน 

1.3.1 มี ค ว า ม

รอบรู้ ในหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ ง  สามารถ

ประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู    3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึด
มั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและ
ยึดมั่นใน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็น
ครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  อุทิศตนและ
ทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาล
ใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีทั้ ง
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
1 .3 .6  เป็ นผู้ ที่ มี คุณ ธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ
สูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามสมรรถนะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู 

1001103 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู                    3(2-2-5)  
1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู    2(1-2-3) 
4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 

3. เป็นผู้ เรียนรู้และฉลาดรู้  และมี
ปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์การคิดข้ันสูง มีความ
รอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ 
วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมและของโลก  การสร้าง
สัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บาก
บั่น ใฝ่เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1.3.3  มีความรู้ เข้าใจชีวิต 
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและ
การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงสังคม  
สามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางาน 
และพัฒนาผู้เรียน 

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต   3(2-2-5) 
9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) 
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา               
3(2-2-5)                         
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

ฟิสิกส์ 1(0-2-3) 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 

 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 1.3.2 มี ค วาม รอ บ รู้ ใน 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
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เป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะ ศ ต ว ร ร ษ ที่  21 มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดข้ัน
สูง มีความฉลาดดิจิทัล  ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม 
รู้ เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี  สารสนเทศ
สมัยใหม่ การปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถ
แสวงหาความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

หลักการ แนวคิด  ทฤษ ฎี 
เน้ือหาสาระด้านฟิสิกส์และ
เทคโนโลยี สามารถบูรณา
การความรู้เกี่ยวกับหลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา และมโนทัศน์
ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ การจัดการ
เรี ย น รู้ ส า ห รั บ นั ก เรี ย น
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า   
สามารถวิเคราะห์ ความรู้ 
เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
และติดตามความก้าวหน้า
ด้ าน วิท ยาการและน า ไป
ประ ยุก ต์ ใช้ ในการพัฒ นา
ผู้เรียน 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้        3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1  1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ2  1(45) 
4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

ฟิสิกส์ 1(0-2-3) 

4012321 อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)   

4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถใน
การจัดเน้ือหาสาระ ออกแบบกิจกรรม 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมีความสุข
ในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน 
รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรี ย น รู้  กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิ
ปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน 
สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ 
ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ 
เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ื อ พัฒ นา  การเรียนรู้ ของผู้ เรียน 
ตลอดจนนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

1.3.5  มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบู รณ าการค วาม รู้ 
สามารถบูรณาการการเรียน
การสอนกับการปฏิบั ติจริง
แ ล ะ ก ารบู รณ าก าร ข้ าม
ศาสตร์ 
1.3.2 มี ค วาม รอ บ รู้ ใน
หลักการ แนวคิด  ทฤษ ฎี 
เน้ือหาสาระด้านฟิสิกส์และ
เทคโนโลยี สามารถบูรณา
การความรู้เกี่ยวกับหลักการ 
ทฤษฎี เน้ือหา และมโนทัศน์
ที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ การจัดการ
เรี ย น รู้ ส า ห รั บ นั ก เรี ย น
ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า   
สามารถวิเคราะห์ ความรู้ 
เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
และติดตามความก้าวหน้า
ด้ าน วิท ยาการและน า ไป
ประ ยุก ต์ ใช้ ในการพัฒ นา
ผู้เรียน 

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1  6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6(270) 
4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4013532 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

ฟิสิกส์ 1(0-2-3) 

4012321 อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)   

4013531 วิทยาการการสอนฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

 

6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจ
สังคม มีความรักชาติ รักท้องถ่ิน มี

1.3.4 มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร ใช้

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา  3(2-2-5) 
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จิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล รู้
คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถ่ิน มีจิตอาสา และ
ดำเนินชี วิตตามวิถีประชาธิปไตย มี
ความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้
ผิ ด  รู้ ชอบ  ชั่ ว  ดี  กล้ าปฏิ เสธและ
ต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรี ความเป็น
มนุษย์มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
1.3.3  มีความรู้ เข้าใจชีวิต 
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและ
การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงสังคม  
สามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางาน 
และพัฒนาผู้เรียน 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3(2-2-5) 
4012512 สัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

ฟิสิกส์ 1(0-2-3) 

 

 

 
     

 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ช่ือ สกุล :นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองมี 

 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
1.2 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2555 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2550 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
 

         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม  
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
   วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Kerdtongmee P., Pholnak C., Sirisathitkul Ch. and Danworaphong S. (2017). Electrical 

Characterization of 65 W Cubic Sonoreactor with Horizontally Stacked Transducers, 
Archives of Acoustics, Vol. 42, No. 1: pp. 149–153 

1.0 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

 6 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1 
 1.5.2 วิชาฟิสิกส์ 2  
 1.5.3 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และการเช่ือมต่อ 
 1.5.4 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.5.5 วิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 
 1.5.6 วิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 

 1.5.7 วิชาสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฟิสิกส์ 
 

 

 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ สกุล :นายเกษมศักดิ ์ แซ่ตั้ง 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตาจารย์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ 

1.2 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

 
         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม  
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
   วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
Saetang, K., Srisawat, W., and Durrast, H.  (2018).  Crustal Structures, Geothermal Sources and 

Pathways Beneath Northern Thailand Revealed by Local Earthquake Tomography.  
Chiang Mai Journal of Science, 45(1), 565-575. 

Saetang, K.  (2017).  Focal Mechanisms of Mw 6.3 Aftershocks from Waveform Inversions, 
Phayao Fault Zone, Northern Thailand.  International Journal of Geophysics, 9059825, 
doi:10.1155/2017/9059825, 1-7. 

1.0 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

8 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1 
 1.5.2 วิชากลศาสตร์ 
 1.5.3 วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 
 1.5.4 วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 
 1.5.5 วิชาแผ่นดินไหววิทยา 
 1.5.6 วิชาการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 1.5.7 วิชาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูฟิสิกส์ 

 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ สกุล : นางสาวิตรี  ชามทอง 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ 

1.2 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 
ปริญญาตร ี การศึกษาบัณฑิต ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 2517 

 
         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
    ระดับชาติ  
สุรศักด์ิ  แก้วอ่อน. สาวิตรี  ชามทอง และอ านวย  น้อยผา. (2561). การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

แบบมี ส่วนร่วมเรื่ อง  การเกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้น ท่ีอาเภอนบพิต า และสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 21-22 มิถุนายน 2561 หน้า 56-63.   

0.2 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

44 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1     
1.5.2 วิชาของเล่นศาสตร์    
1.5.3 วิชาวิทยาการการสอนฟิสิกส์   
1.5.4 วิชาส่ือ นวัตกรรมส าหรับครูฟิสิกส์  
1.5.5 วิชาฟิสิกส์ของคล่ืน    

     1.5.6 วิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 

 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ สกุล : นายอ านวย  น้อยผา 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
1.2 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

 
ระดับ

การศึกษา 
ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524 
ปริญญาตร ี การศึกษาบัณฑิต ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสาน

มิตร 
2513 

 
         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

10.  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
    ระดับชาติ  
Tangwatanakul W., Noypha A., (2017). HUBBLE Constant from Galaxies Data in SDSS 

database, The 2nd National Conference and Meeting on Astronomy-Astrophysics: 
NCMAP-2017. BP Samila Beach Hotel Resort, Songkhla, Thailand. 20-22 February 2017. 
pp. 25-31. 

0.2 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

40 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาดาราศาสตร์ 
 1.5.2 วิชาวิทยาศาสตร์โลก 
 1.5.3 วิชาอุตุนิยมวิทยา 
 1.5.4 วิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางฟิสิกส์ 
 1.5.5 วิชาสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฟิสิกส์ 
 1.5.6 วิชาฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ สกุล : นายศุภวุฒิ เบ็ญจกุล 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1.2 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
ระดับ

การศึกษา 
ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  2547 

  
         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม  
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
   วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 Kessaratikoon P., Boonkrongcheep R., Benjakul S., and Udomsomporn S. (2015). Specific 

activity of natural and anthropogenic radionuclides and radiological hazard assessment 
in surface soil samples collected along the Andaman sea coast in southern region of 
Thailand. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 611, pp 1-8 

1.0 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 

  2 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาฟิสิกส ์ 1  
1.5.2 วิชาฟิสิกส ์ 2  
1.5.3 วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ 
1.5.4 วิชากลศาสตร์ควอนตัม 
1.5.5 วิชาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 
1.5.6 วิชากลศาสตร์ของไหล 
1.5.7 วิชาส่ือและเครื่องมือเชิงวิทยาศาสตร์  

 
 
 



 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ช่ือ สกุล :นางสาวภัทรอนงค์ คงช่วย 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ :อาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1.3 ประวัติการศึกษา (ให้เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1255  

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ประกาศณียบัตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2555 

  
         1.3 ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี(เขียนตามแบบบรรณานุกรม) น  าหนัก 

6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ online 
ภัทรอนงค์ คงช่วย.(2561). การประเมินและอนุรกัษ์พลังงานในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Evaluation and conservation at faculty of science and 
technology building in Nakhon si thammarat rajabhat university. 10 มกราคม 2562,  
http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00104024  

0.2 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ     
   ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
   ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
Kongchouy, P., Tia, W., Natthakaranakule, A., Soponronnarit, S. (2016). Assessment of Biomass  

Residue Potential from Plantation Areas in Southern Thailand Using GIS. Proceeding of 
the 9th International Conference on Agricultural Engineering (TSAE2016), Thai Society of 
Agricultural Engineering. pp. 14-19.  

Kongchouy, P., Tia, W., Natthakaranakule, A., Soponronnarit, S. (2017). Assessment of Power 
Generation Potential from Biomass Residues in Southern Thailand Using GIS Application. 
Proceeding of the 10th International Conference on Agricultural Engineering (TSAE2017), 
Thai Society of Agricultural Engineering. pp.17-23. 

 

0.4 

http://lib.nstru.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00104024


 

 

1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 
  8 ปี 
1.5 ภาระงานสอน 

 1.5.1 วิชาฟิสิกส์ 1  
 1.5.2 วิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 1.5.3 วิชาอุณหพลศาสตร์ 
 1.5.4 วิชาธรณีวิทยาทางพลังงาน 
 1.5.5 วิชาการส ารวจและวางแผนพลังงานชุมชน 
 1.5.6 วิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 1.5.7 วิชาการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ค ำส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
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