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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25501791100533
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry)
3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทสี่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ ว2/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา
8.2 ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.3 นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการ
8.5 นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกาหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง
จากเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายณรงค์ วงษ์พานิช
2
3

5

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
นางสุธิดา ทองคา
37001004XXXXX
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
ค.บ. (เคมี)
นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 31415001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
วท.บ. (เคมี)
นายพิชิต สุดตา
34511005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
11020007XXXXX
อาจารย์
วท.ด. (ชีวเคมี)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2530
2527
2556

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2544
2542
2539
2555
2550
2546
2558
2551

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

3

4

เลขประจาตัว
ตาแหน่งวิชาการ
ประชาชน
37601000XXXXX
อาจารย์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ ก ล่ า วถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ างก้ าวกระโดด รวมถึ งความก้า วหน้ าอย่ างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี ที่ ส ร้ า งความเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ทั้ ง ในด้ า นโอกาสและภั ย คุ ก คาม จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดั งกล่ า วในอนาคต รวมไปถึ งการก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้
รวมไปถึงสร้างและพัฒนากาลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ส่งเสริม
ให้ คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมื อง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการศึกษา
ซึ่งบทบาทหน้าที่ของครูจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนาการเรียนการสอน
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจาเป็น รวมถึงการประยุกต์วิชาการและวิชาชีพครูควบคู่
กับ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เพื่อให้ ทันต่อเหตุการณ์และ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21
โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐาน
การเรียนรู้ ในอันที่จะผลิตครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพให้แก่สังคมไทย
ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒ นาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้ อมการศึกษา วัฒ นธรรม สตรี
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่ งแวดล้ อมอย่ างถูกต้อง และ (4) ส่ งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้ า
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุ คคลผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
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11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปั จ จุ บั น นโยบายของรั ฐ บาล เน้ น การปฏิ รูป ครู ยกฐานะให้ เป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู งอย่ างแท้ จ ริ ง
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จั ดการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ พั ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี ทางการศึก ษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกการพั ฒ นาหลั กสู ต รจะมุ่ งเน้ น ผลิ ต ครูในมิ ติ ใหม่ ที่ เน้ น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสู งที่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่ รู้ เป็ นครูดีครูเก่ง
มีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและเป็น
ผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณ ภาพตรงตามมาตรฐานวิช าชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ การเป็นวิชาชีพ ชั้นสู ง
มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่ งยืน สามารถสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาในคุ ณ ภาพของการประกอบวิ ช าชี พ ดั งนั้ น หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต จึ งมี ห น้ า ที่
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒ นาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้ง
ทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒ นธรรมอนาคต ซึ่งการพัฒ นาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
จะส่งผลในการผลิตกาลังคนที่เป็นนักการศึกษาเคมีที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้าน
เคมี ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับ การเป็ น วิชาชีพชั้น สู ง โดยเน้นการผลิ ตครูทางเคมีที่มีคุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น น าและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและความภูมิใจ ในวัฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
12.2.4 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของวิ ช าชี พ ครู ผ ลิ ต และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโน โลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
คณ ะเท คโน โลยี ก ารเกษ ตร คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเท คโน โลยี อุ ต สาห กรรม
และคณะพยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้ ส อนและนั ก ศึ กษา ในการพิ จารณาข้ อก าหนดรายวิช าการจัด การเรีย นการสอนและการ
ประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กากับดูแล โดยประสานงานกับสานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบี ย นเพื่ อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิ นวิช าการ และ
ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
รายวิชา

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ครูเคมีเป็นผู้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ คู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนาความรู้สู่สากล
1.2 ความสาคัญ
ครูเคมีเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อประเทศชาติ ดังนั้นการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาทางเคมีทุกระดับควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีที่
มีมาตรฐานเป็ นที่ ยอมรับเพื่อ ให้ สามารถปฏิ บัติง านได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภาพและมีสมรรถนะเป็ นไปตาม
แผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ วิ ช าชี พ ครู มี ค วามรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ
มีความรับผิดชอบต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านเคมีตลอดจน
การปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานอื่นในสังคมอย่างมีความสุข
1.3.3 มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมีอย่างลึกซึ้งและระเบียบวิธีทาง
เคมีเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญ หาทางวิทยาศาสตร์ตลอดจน
ปัญหาอื่น มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้นา แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้
1.3.5 มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและ
สั งคมอย่ างสมเหตุ ส มผลโดยการบู ร ณาการทางเคมี แ บบสหวิ ท ยาการและพหุ วิ ท ยาการเพื่ อ
สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.3.6 มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยี ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ในการ
แสวงหาและสร้างองค์ ค วามรู้ ต ลอดจนการติ ด ตามพั ฒ นาการของศาสตร์ทั้ ง หลายเพื่ อพั ฒ นา
สมรรถนะตนเองและวิชาชีพ
1.3.7 มีความสามารถในการบูรณาการรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคกลวิธี
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพจริง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐาน
ไม่ ต่ากว่าที่ สกอ. และคุรุส ภา
กาหนด

กลยุทธ์
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจาก
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา
2. ติ ด ตามป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รอ ย่ า ง
สม่าเสมอ
แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 1. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในสั ง คม
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และวิชาการอย่างสม่าเสมอ
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ ก าร เมื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย น การสอน และ บริ ก าร
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และ เจต ค ติ ที่ ทั น สมั ย แล ะ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทางานบริการแก่องค์กรภายนอก
2. พั ฒ นาทั กษะการจั ดการเรี ย นรู้ข อง
บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการสอนให้ มี
น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. แผนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก
1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ อ บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
การสอนในหลักสูตร
2. ความพึ งพอใจของผู้เรีย น
ต่อ ประสิท ธิภ าพการจัด การ
เรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้ อยกว่า 15 สัป ดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ภาคผนวก ช หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ เข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
2.2.2 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่ านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึก ษาและ/หรื อ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อบั งคั บ การคั ด เลื อ กซึ่ งสถาบั น อุ ด มศึ กษาเป็ น
ผู้กาหนด
2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่คณะกาหนด
2.2.4 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
2.2.5 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

10
2.2.6 มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ าด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้น ฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา
1) นั กศึกษาบางส่ ว นมีพื้น ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและการสื่อสาร
2) ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
3) ปัญหาการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกาหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน
1) กลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา นั ก ศึ ก ษาที่ มี พื้ น ฐานความรู้ ไม่ เพี ย งพอ
โดยจัดอบรมปรับพื้นฐานในช่วงแรกเข้าและระหว่างการศึกษา
2) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
3) กลยุ ทธ์ในการดาเนิ น การเพื่ อแก้ไขปั ญ หาการปรับ ตัว ในการเรียน โดยจัดให้ มีการให้
คาปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
100
25
25

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกาหนดจานวนนักศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
รวมรายรับ

2562
550,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,100,000 1,650,000 2,200,000

2566
2,200,000

75,000

150,000

225,000

300,000

300,000

3,000,000
3,625,000

3,090,000
4,340,000

3,180,000
5,055,000

3,270,000
5,770,000

3,360,000
5,860,000

2565

2566

* ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 22,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม(ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

3,000,000
50,000
100,000
150,000
3,300,000

3,090,000
50,000
100,000
150,000
3,390,000

3,180,000
100,000
150,000
200,000
3,630,000

3,270,000
100,000
150,000
200,000
3,720,000

3,360,000
100,000
150,000
200,000
3,810,000

200,000
200,000
3,500,000
25

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
3,590,000 3,830,000 3,920,000
50
75
100
53,857 บาท / คน / ปี

200,000
200,000
4,010,000
100
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2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว
ปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้อบั งคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

133

หน่วยกิต

30
12
6
6
6
97
37
22
15
60
40
20
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
2220200

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หมายเหตุ
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้ อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลั ก การจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
กาหนดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
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โดยกาหนดหน่ วยกิตและให้ มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆที่ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1
บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ คิ ด เป็ น 1
หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ คิ ด เป็ น 1
หน่ วยกิตและให้ มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึ กทดลอง/
ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
3310810

2310020
2310030
2310410
2340310

6

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation In Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา
2221210

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizenship
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
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รหัสวิชา
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1-2-6)
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
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รหัสวิชา
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู

รหัสวิชา
1011103
1063402

ชื่อวิชา
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
Teacher for Modern Society
ปรัชญาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

97
37
22

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

Education philosophy
1052503
1022204
1022203
1033305
1023305
1043406
1043407
1004901

จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
Language and Culture for Teachers in 21st century
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
Competency Based Curriculum Development
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Innovation and Technology Digital for Education
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency based Instructional
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and Learning
คุรุนิพนธ์
Self-Development Report

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (1-2-6)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
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2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
1001803
1002804
1003805
1004806
1004807
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หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
2.2) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ

1 (90)
6 (540)
6 (540)
ไม่น้อยกว่า

60
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4021107 หลักเคมี
3 (2-3-4)
Principle of Chemistry
4031117 ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
Fundamental Biology for Teacher
4011109 ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
Fundamental Physics for Teacher
4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics for Teacher
4022306 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-4)
Organic Chemistry
4021201 เคมีอนินทรีย์
3 (2-3-4)
Inorganic Chemistry
4022606 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (2-3-4)
Analytical Chemistry for Teacher
4022501 ชีวเคมี
3 (2-3-4)
Biochemistry
4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-4)
Physical Chemistry
4023706 ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี
3 (3-0-6)
English for Chemistry Teacher
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3 (2-2-5)
Research Methodology in Chemistry
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี
2 (1-2-3)
Chemistry Learning Management
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
Research Project in Chemistry
4023903 สัมมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry
4022701 สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี
2 (1-2-3)
STEM Education for Chemistry Teacher
2.2.2) วิชาเอกเลือก
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หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4024301 เคมีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
Polymer Chemistry
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
Instrumental Methods of Chemical Analysis
4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
Chemistry and Community Products
4024302 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
Spectroscopy for Organic Chemistry
4023709 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-2-5)
Color Chemistry
4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3 (2-2-5)
Petrochemical Technology
4023711 เคมีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Chemistry
4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
Science Communication
4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Natural Product Chemistry
4023712 เคมีเครื่องสาอาง
3 (2-2-5)
Cosmetic Chemistry
4021108 ความปลอดภัยทางเคมี
2 (1-2-3)
Chemical Safety
4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
Computer Application in Chemistry
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
2 (1-2-3)
Media Production and Innovation in Chemistry
4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Chemistry Activity Management
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Environmental Chemistry
4023703 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
Food chemistry
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิชาที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2220200
……………
……………
1011103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

3
3
2

1
1
1

2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
3

3
3
3
17
21

2
2
3
10

3
2
0
11

4
5
6
35

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
4021107 หลักเคมี
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 4031117 ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับครู
(วิชาเอกบังคับ) 4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า
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ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
3
3

1
3
3
3
2

0
2
2
2
1

90
2
3
3
2

0
5
4
4
3

รวม
22
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 29

11

18

34

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

2220201
……………
1063402
1052503

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับครู
เคมีอนินทรีย์
เคมีอินทรีย์
วิชาเอกเลือก

1001803
หมวดวิชา
4011109
เฉพาะด้าน 4021201
(วิชาเอกบังคับ) 4022306
หมวดวิชา
……………
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ในศตวรรษ 21
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
4022606 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์

3

1

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6

3
3
2

1
1
1

2
2
2

6
6
3

1
3
3

0
2
2

90
3
3

0
4
4

…………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

5

21
10
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26

16

34

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

ชื่อวิชา

รวม

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

21
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

2220203 ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

3

1

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6

3
3
2

1
1
1

2
2
2

6
6
3

2

3

4

2

2

5

2

2

5

10
25

15

35

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชา
4022501 ชีวเคมี
3
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชา
…………… วิชาเอกเลือก
3
เฉพาะด้าน
…………… วิชาเอกเลือก
3
(วิชาเอกเลือก
รวม
20
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ
4023706 ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
4023903 สัมมนาทางเคมี
…………… วิชาเอกเลือก

3

1

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6

3
2

2
1

2
2

5
3

3
3
1
3

3
2
0
2

0
2
2
2

6
5
1
5

…………… วิชาเลือกเสรี

3

2

2

5

21
13
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

14

36

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชา
เลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

22
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้
1004901 คุรุนิพนธ์
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
4022701 สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี
…………… วิชาเอกเลือก
…………… วิชาเอกเลือก

3

2

2

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
5

1
1
2
2
2
3
3

0
0
1
0
1
2
2

2
90
2
4
2
2
2

1
0
3
2
3
5
5

…………… วิชาเลือกเสรี

3

2

2

5

20
10
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 28

18

29

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก)
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
หมวดวิชา
เลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004806

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
6

0

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004807

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2

หน่วย
ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
6

0

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540

540

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
0

3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายณรงค์ วงษ์พานิช

2 นางสุธิดา ทองคา
นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

4

นายพิชิต สุดตา

5

นางสาวเวธกา เช้าเจริญ

ตาแหน่ง
วิชาการ

37601000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
37001004XXXXX อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ค.บ. (เคมี)
31415001XXXXX
ผู้ช่วย
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
ศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี)
34511005XXXXX
ผู้ช่วย
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
ศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมี)
วท.บ. (เคมี)
11020007XXXXX อาจารย์ วท.ด.(ชีวเคมี)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

ปีที่สาเร็จ
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2558
2530
2527
2556
2544
2542
2539
2555
2550
2546
2558
2551

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564 2565
28 28 28 26
24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

30

30

28

28

23

3

เลขประจาตัว
ประชาชน

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายณรงค์ วงษ์พานิช

2 นางสุธิดา ทองคา

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายพิชิต สุดตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสาวเวธกา เช้าเจริญ

อาจารย์

6

นางสาวพูนศิริ ทิพย์เนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางบุษกร อุ๋ยวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นางบุษราคัม สิงห์ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ. (เคมี)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด.(ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมชาติ)
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2558
2530
2527
2556
2544
2542
2539
2555
2550
2546
2558
2551
2552
2544
2540
2558
2540
2536
2546
2541
2538

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564 2565
28

28

28

26

24

24

24

24

30

30

30

30

24

24

24

24

30

30

28

28

16

16

16

16

28

28

28

28

30

30

30

30

24

3

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษา

ลาดับ
ที่
9

ชื่อ – นามสกุล
นางศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์

10 นายกฤษณะ พวงระย้า
11 นางสาววรรณา วัฒนา

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมีอินทรีย์)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วท.บ. (เคมี)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2542
2553
2541
2558
2546

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564 2565
32

30

28

28

28

28

28

28

32

32

30

30

25

3.2.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายปัญญา ทองนิล

2

นางสุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
อาจารย์
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2537
2530
2536
2529
2526

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2562 2563 2564 2565
24

26

24

30

24

24

24

24

26

27
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วยการสังเกต
การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาขาวิชา
เฉพาะประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศการบูรณาการความรู้ใน
การจัดทาแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียนการจัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
และการประเมินผล การจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะได้แก่ความสามารถในการพัฒนางานให้
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่
1
2
3
4
4

ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่
2
1
2
1
2

รายวิชา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

3

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

4

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ
หรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่
จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ
4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ
4.4.11 กิจกรรมอื่นๆ ที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้ศาสตร์บูรณาการทั้ง
ศาสตร์วิชาเอกด้านเคมี และศาสตร์ด้านการสอนวิชาเคมีเพื่อค้นหาคาตอบด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาองค์ความรู้และนาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรทา
วิจัยในหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) คือ วิชาโครงการวิจัยทางเคมี (4023904) เป็นรายวิชาที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเพื่อการสร้างผลงานวิจัยทางเคมี
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ฝึกให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการวิจัย มีกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้ระเบียบวิธีในการวิจัย
สามารถเลือกใช้สถิติในการวิจัย ตลอดทั้งสามารถออกแบบและวางแผนการทาโครงการวิจัยทางเคมีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดทารายงานการวิจัย และสามารถนาเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้ รั บ มอบหมายทั้ งด้ า นวิ ช าการและวิช าชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
2) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ ปั ญ หาทางคุณ ธรรมจริย ธรรมด้ ว ยความถู กต้ อ งเหมาะสมกั บ สั งคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลั กการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธารงความ
โปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอ
มูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
5.2.2 ด้านความรู้
1) มี ค วามรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สามารถบู รณาการขอบข่ายสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาและมโนทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้เฉพาะสาขาวิชา การจัดการ
เรี ย นรู้ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การเสริ ส ร้ า งศั ก ยภาพนั ก เรีย น สื่ อ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสาหรับ ครู ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์
ความรู้ เนื้ อ หาวิช าที่ ส อนอย่ างลึ ก ซึ้ งและติ ด ตาความก้ าวหน้ าทางวิท ยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้
(1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(2) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(2.1) เคมีอินทรีย์
(2.2) เคมีอนินทรีย์
(2.3) เคมีวิเคราะห์
(2.4) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) เป็น ผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มีภ าวะผู้ นาทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นาและถ่ายทอด
ความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
2) สร้ า งและประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ จ ากการท าวิ จั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้า งนวั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข ส าหรั บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศทั้ ง ที่ เป็ น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ
อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สร้ า งบรรยากาศและจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
2) นาทักษะศตวรรษ ที่ 21 มาใช้ในการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง
และสั งคม เช่ น ทั ก ษะการเรีย นรู้ (Learning Skills) ทั ก ษะการรู้เรื่ อ ง (Literacy Skills)
และทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นต้น และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5.3 ช่วงเวลา
รหัส
4023904

ชื่อรายวิชา
วิชาโครงการวิจัยทางเคมี

ช่วงเวลาที่เรียน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อรายวิชา
วิชาโครงการวิจัยทางเคมี

จานวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
2 (0-4-2)

5.4 จานวนหน่วยกิต
รหัส
4023904

5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ออกแบบและเตรียมการเพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ส่วนของรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมีไว้ดังนี้
5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา
5.5.2 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัยที่สนใจ โดยเน้นหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัย มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีหรือศาสตร์การสอนเคมี
5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจานวน 1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่เกินกว่า 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แต่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มอาจเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย์ ป ระจ าที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญสัมพันธ์กับหัวข้อการวิจัย
5.5.4 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดาเนินการสอบ
โครงร่ า งงานวิ จั ย ก่ อ นด าเนิ น การท าวิ จั ย เต็ ม รู ป ในรู ป แบบการน าเสนอด้ ว ยวาจา (oral
examination) ที่มีคณะคณะกรรมการสอบ ซึ่งทาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย
อย่างน้อย 3 คน และลงนามในคาสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาเคมี
5.5.5 เมื่อนักศึกษาดาเนินการวิจัยขั้นเต็มรูปจนกระทั่งสามารถสรุปผลการวิจัยอย่างสมบูรณ์ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ด าเนิ น การสอบวิ จั ย ในรู ป แบบการน าเสนอด้ ว ยวาจา (oral
examination) ที่มีคณะกรรมการสอบ ซึ่งทาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3
คน ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาเคมี ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย หรืออาจแต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมายเหตุ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี อาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลรายรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้ ว ยการจั ดการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32) โดยเน้ น การประเมิน ผลจาก
สมรรถนะทางด้าน 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
หมายเหตุ รู ป แบบของกระบวนการประเมิ น ผลผู้ เรียนในรายวิช าโครงการวิจัย ทางเคมี และ
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เน้นสมรรถนะหลักเป็นสาคัญ และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีค่านิยมร่วม
ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การพัฒนา
ความรู้ สึ ก ถึ ง ตั ว ตนความเป็ น ครู แ ละมี เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู ที่ เข้ ม แข็ ง
มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
2. เป็นคนดีมีคุณธรรม
มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ยึดมั่นในวิชาชีพครู
อุดมกาณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาด เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
รู้และมีปัญญา
การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒ นธรรม รู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสัง คม มีความเพียร มุ่ง มั่น มานะ บากบั่ น
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒ นาตนเองให้เป็ นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรม
มี ค วามฉลาดดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม มี ทั ก ษะข้ ามวั ฒ นธรรม
รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถ
แสวงหาความรู้ พั ฒ นาความรู้ งานวิจั ยและสร้า งนวั ตกรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. เป็นผู้มีความสามารถ เป็ นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้ อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน
สูงในการจัดการเรียนรู้ และจัด การเรี ยนรู้ ถ่ ายทอดความรู้ สร้ างแรงบั น ดาลใจและส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรี ยนเกิ ด การเรีย นรู้แ ละมีค วามสุ ขในการเรี ยนโดยใช้ ศ าสตร์ก ารสอน
รวมถึ ง การใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญ ญาในชุมชนที่ เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรมและการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี
(TPCK) เพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการแก้ไ ข
ปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึกสากล รู้คุณค่าและ
และใส่ใจสังคม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปั ญ ญาไทย
และ ท้ อ งถิ่ น มี จิ ต อ าสาและ ด าเนิ น ชี วิ ตต าม วิ ถี ป ระ ชาธิ ป ไต ย
มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
เคารพสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ์ มีจิตสานีกเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิตใจ
1.5) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และ
มีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2.2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
2.3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
2.4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
2.5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
2.6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2.7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
3.2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3.3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่างๆ
3.4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
3.6) ประเมินจากการแต่งกาย
3.7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน ไม่ดัดแปลง
ข้อค้นพบ
2.1.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
1.2) มี ค วามรอบรู้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที่ ศึ ก ษา และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4) รู้เท่ า ทั น สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
2.1) ใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก ทางทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด
องค์ความรู้
2.2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
2.3) จั ดกิ จ กรรมค่ าย เพื่ อ การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ โดยเน้ น ทั กษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
2.4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5) การสอนแบบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem Based Learning) ฝึ กการแก้ ปัญ หา
จากสถานการณ์จริง
2.6) การสอนผ่ า นระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่ น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
2.7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
3.2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
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3.3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
3.4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
3.5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
3.6) ประเมิ น จากการทวนสอบผลสั ม ฤทฺ ธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารวั ด แบบต่ า งๆ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
3.7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
1.2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
1.3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
1.4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2.2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
2.3) การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย จากสถานที่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เคราะห์
สังเคราะห์ทารายงาน
2.4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า ง
เป็นระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
3.2) ประเมิ น จากการรายงานผลการด าเนิ น งานและการแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการ
ฝึกปฏิบัติจริง
3.3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
3.4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
1.2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
1.3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
1.4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ
1.5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่ มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
1.6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.1) กิ จ กรรมค่ าย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท างานกลุ่ ม โดยให้ ห มุ น เวีย นการเป็ น ผู้ น า และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
2.2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
2.3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
2.4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2.5) ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า แสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแห่ ง
สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
2.6) ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเปิ ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ฝึ ก การยอมรั บ
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
2.7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
3.2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3.3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3.4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
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2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลัพ ธ์ รู้วิธีก ารตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือ ตระหนัก ถึง ประเด็น ความปลอดภั ย
ออนไลน์การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติ ดตั้ง และใช้ซอฟต์ แวร์ รวมถึง แอพพลิเคชั่น ที่
เป็ นประโยชน์บนอุปกรณ์ ส่วนตัว ทั้ง โทรศัพท์มือถือหรือแท็บ แล็ต และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนา
และสามารถทดลองทาได้
1.4) สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟั ง
การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
1.5) สามารถใช้ความรู้พื้ นฐานทางคณิ ต ศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.6) สามารถติ ด ตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม และสถานการณ์ โลก
ปัจจุบัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) สอนโดยการก าหนดปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใน
การตัดสินใจแก้ปัญหา
2.2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
2.4) การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ ผู้ เ รี ย น
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
2.6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2.7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์( E-Learning)เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
3.2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงาน
3.3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
3.4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร












  



  

  



















2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน













  



  

  



















2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป













  



  

  



















2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ













  



  

  



















2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













  



  

  



















2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ













  



  

  



















2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน













  



  

  































  



  

  



















2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม













  



  

  



















2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต













  



  

  



















3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
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2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6












  



  

  



















2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ













  



  

  



















2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน













  



  

  



















2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง













  



  

  



















2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย













  



  

  



















3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล













  



  

  



















3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน













  



  

  



















3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่













  



  

  



















3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม













  



  

  



















3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น













  



  

  



















3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ













  



  

  































  



  

  



















4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี













  



  

  



















4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6












  



  

  



















4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ













  



  

  



















4430120 การคิดและการตัดสินใจ













  



  

  



















4520110 การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ













  



  

  



















4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ













  



  

  



















4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ













  



  

  



















5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน













  



  

  



















6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน













  



  

  



















6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น













  



  

  



















6840110 จิตสานึกและวินัยจราจร













  



  

  



















7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต













  



  

  



















7003120 ทักษะการคิด













  



  

  



















8710010 ชีวิตและสุขภาพ
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4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญ ญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัต ย์
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประพฤติ ต น เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ ครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3) มี ค่านิยมและคุ ณ ลัก ษณะเป็น ประชาธิป ไตย คื อ การเคารพสิท ธิ และให้ เกีย รติ
คนอื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ใช้ เ หตุ ผ ลและปั ญ ญาใน
การดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางาน
และสภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม
บรรทั ด ฐานทางสั ง คม ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น และประโยชน์ ข องสั ง คมส่ ว นรวม
มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
2.3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
2.4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
2.5) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)
2.7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
2.8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
2.9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทางานตามสภาพจริง (Authentic
Approach)
3.2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
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3.3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
3.5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
3.6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.7) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.2 ด้านความรู้
1) การเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มี ความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระด้า นวิ ชาชี พ ของครู อาทิ
ค่ า นิ ย มของครู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ จิ ต วิ ญ ญาณครู ปรั ช ญา
ความเป็ น ครู จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิ ท ยาการการจั ด การเรี ย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อ สารการศึ ก ษาและการเรี ยนรู้ การวั ดประเมิน การศึก ษาและการเรีย นรู้
การวิ จัยและการพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย น และภาษาเพื่ อการสื่อ สาร
ส าหรั บ ครู ทั ก ษะการนิ เทศและการสอนงาน ทั ก ษะเทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล
ทั ก ษะการท างานวิ จั ย และวั ด ประเมิ น ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ า งสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้
ในการประยุกต์ใช้
1.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถบู ร ณาการขอบข่ า ยสาระความรู้เกี่ ย วกั บ หลั ก การ ทฤษฎี เนื้ อ หาและ
มโนทัศน์ ที่เกี่ยวข้ องกั บวิทยาศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์พื้ นฐานและความรู้เฉพาะ
สาขาวิช า การจั ดการเรี ยนรู้นั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การเสริส ร้า งศั กยภาพ
นักเรียน สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับครู ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถ
บูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
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(1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(2) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(2.1) เคมีอินทรีย์
(2.2) เคมีอนินทรีย์
(2.3) เคมีวิเคราะห์
(2.4) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
1.3) มี ค วามรู้ เข้ า ใจชี วิ ต เข้ า ใจชุ ม ชน เข้ า ใจโลกและการอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
ความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
1.4) ความรู้แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่อ สาร
ตามมาตรฐาน
1.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญ ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2.2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
2.3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
2.4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
2.6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
2.7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
2.8) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
2.10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
2.11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning)
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
3.2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3.3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสาคัญของความรู้
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3.4) วัดและประเมินจากการนาเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.6) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครู เป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็ นพลเมืองตื่น รู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญ และ
ก้ า วทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านและวิ นิ จ ฉั ย
แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
1.3) สร้ างและประยุ กต์ ใช้ค วามรู้จ ากการท าวิจั ย และสร้ างหรือ ร่ว มสร้ างนวัต กรรม
เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู้ของผู้เรียนและพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ เป็ น ผู้ส ร้างหรือ ร่วมสร้า ง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
2.2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
2.3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
2.4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
2.6) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development)
2.8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-Directed Learning)
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
2.10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
2.11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method)
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) วั ด และประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์ แ บบวิภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น วิ ก ฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
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3.2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.6) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) เข้ าใจและใส่ ใจอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของผู้อื่ น มี ค วามคิ ด เชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
1.2) ทางานร่วมกับผู้อื่ น ทางานเป็นที ม เป็น ผู้นาและผู้ตามที่ดี มี สัมพัน ธภาพที่ดีกั บ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ป กครองและคนในชุม ชน มีค วามรับผิ ดชอบต่อ ส่วนรวมทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่ อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
1.4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้ นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึก ษา ชุมชนและสัง คมอย่ าง
สร้างสรรค์
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2.2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
2.3) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
2.4) การให้ ค วามเห็ น และการรั บ ฟั ง ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า งไตร่ ต รอง
(Reflective thinking)
2.5) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
2.7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
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3.3) วัดและประเมิ นจากผลการนาเสนองานเป็ น กลุ่ ม การเป็ น ผู้น าและผู้ ตามที่ดี ใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
3.4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.5) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การเรี ยนรู้ ด้า นทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.2) สื่ อ สารกั บ ผู้ เรี ย น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง บุ ค คลในชุ ม ชนและสั ง คม และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
กลุ่ ม ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถเลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารทางวาจา
การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
1.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
การจั ด การเรี ย นรู้ การท างาน การประชุ ม การจั ด การและสื บ ค้ นข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) การติด ตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น สาคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2.2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ ด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3) การจัดทาอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
2.4) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) วัด และประเมิน จากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น สาคั ญ
ด้านการศึกษา
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3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การศึกษาที่
มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3.3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.4) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1.1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
1.2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด
และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
1.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรี ย นรู้ ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการท างานในสถานการณ์ จ ริ ง ส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็ น ทาเป็ น โดยบู รณาการการทางานกั บการเรีย นรู้และคุณ ธรรมจริย ธรรม
สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้เพื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หา และพั ฒ นา ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
1.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
1.5) สามารถจั ด ก ารเรี ย น ก ารสอ น ให้ นั ก เรี ย น มี ทั ก ษ ะศตวรรษ ที่ 21 เช่ น
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิต
ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และสามารถน าทั ก ษะเหล่ านี้ ม าใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.1) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ ง านจริง ในสถานศึ กษา (Work-integrated
learning: WIL)
2.2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
วิ ธี ส อนกั บ เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge:
TPCK)
2.3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4) การเรี ยนรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติง านจริ ง ในสถานศึ กษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)
2.7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
3.1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
3.2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.3) วัดและประเมินจากรายงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
3.4) วัด และประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
1063402 ปรัชญาการศึกษา
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อการเรียนรู้ และการ
พัฒนาชีวิต
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ
21
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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
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1004901 คุรุนิพนธ์
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
4021107 หลักเคมี
4031117 ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับครู
4011109 ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับครู
4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4022306 เคมีอินทรีย์
4021201 เคมีอนินทรีย์
4022606 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
4022501 ชีวเคมี
4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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
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4022701 สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี
4023706 ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี
4023903 สัมมนาทางเคมี
2.2.2 วิชาเอกเลือก
4021108 ความปลอดภัยทางเคมี
4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรทางเคมี
4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบรู ณาการ
4024301 เคมีพอลิเมอร์
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
4024302 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
4023709 เคมีเกี่ยวกับสี
4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
4023711 เคมีอุตสาหกรรม
4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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
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4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4023712 เคมีเครื่องสาอาง
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม
4023703 เคมีอาหาร

5 ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ระหว่าง
6. วิธีวิทยาการจัดการ
2. ความรู้
ตัวเลข การ
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล และความ
เรียนรู้
สื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
2.2) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
2.3) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของแต่ละ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
พ.ศ.2553 หมวดที่ 10 การสาเร็จการศึกษา มีดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
1.2 มี ก ารฝึ ก อบรมคณ าจารย์ ใ หม่ ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ด้ า นศาสตร์ วิ ช าชี พ ครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 การจัดให้เป็น ผู้ส อนร่วมกั บอาจารย์ที่ มีป ระสบการณ์ ในรายวิชาที่ ตรงหรือสั มพั น ธ์กับ คุณ วุ ฒิ และ
การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ก าหนดให้ อาจารย์ ต้ อ งเข้ ารับ การอบรม เพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ในหั ว ข้อ ต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่ ง เสริ ม หรื อ สร้ า งโอกาสให้ อ าจารย์ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นการจั ด
การเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล การวิจั ย และการผลิต ผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการทาผลงานเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุ ม ก ากั บ มาตรฐานจะพิ จ ารณาจากการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ ได้ป ระกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การดาเนินการ
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตรประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และต้อง
ประจ าอยู่ ในหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติขออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์และต้ อ งมีผ ลงานทางวิช าการที่ ไม่ ใช่ส่ ว นของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องดาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
ระยะเวลาที่กาหนด
เสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
4. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
การด าเนิ น เพื่ อการประกั น คุ ณ ภ าพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ใน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ม คอ .2 ซึ่ ง ครอบ ค ลุ ม ม าตรฐาน ผล การเรี ย น รู้ 6 ด้ า น
ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 2) ด้ า นความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่าง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
นั บ จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ภายใน 1 ปี และคานวณร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาเทียบกับ
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
3. นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรั บหรือ
คัด เลื อกนั ก ศึ ก ษาเข้าศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น ระบบที่ ส ามารถคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษาให้ มีความพร้อม
ทางการเรี ย นและมี กิ จ กรรมการพั ฒ นาในรูป แบบต่ างๆ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
1. การรับนักศึกษา

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

การดาเนินการ
มีการกาหนดคุณสมบัติของนั กศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีเกณฑ์ที่และเครื่องมือใช้ใน
การคั ด เลื อ กหรือ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาให้ ได้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
1. ในช่ ว งปี แ รกของการศึ ก ษา มี ก ลไกในการพั ฒ นาความรู้
พืน้ ฐาน การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข
อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มี ร ะบบการดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาและระบบการป้ อ งกั น หรื อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา

การดาเนินการ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มทางการเรี ย น มี อั ต ราการคงอยู่ ข อง
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
สู ง นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจต่ อ หลั ก สู ต รและผลการจั ด การ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์
ปัจจัยที่สาคัญ ของการผลิตบัณ ฑิต คือ อาจารย์ เพื่อให้ ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณ สมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิจกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2. คุณภาพของอาจารย์

3. ผลที่เกิดกับอาจารย์

การดาเนินการ
1. ระบบการรับอาจารย์
มีการกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไก
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ทั้ งเชิ งปริม าณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สุ ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่ า ร้อ ยละผลรวมถ่ ว งน้ าหนั ก ของผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
มีอั ตรากาลั งของอาจารย์ให้ มี จานวนเหมาะสมกับ จานวนนั ก
สึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดาเนินการ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร

การดาเนินการ
มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีก ารบริห ารจัด การการเปิ ดรายวิช าต่ างๆ ทั้ งวิช าบั งคั บ และ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 1. มี ก ารวางระบบผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า โดยค านึ งถึ งความรู้
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่
ทั น สมั ย ของอาจารย์ ที่ ม อบหมายให้ ส อนวิ ช านั้ น ๆ เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ประสบการณ์ แ ละได้ รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถจากผู้รู้จริง
2. มีกระบวนการการกากับ ติ ดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารบู รณาการกั บ การวิ จั ย
การบริ ก ารวิ ช าการทางสั ง คมและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3. การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินที่มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่ มี คุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารให้ เกรดที่
สะท้ อ นผลการเรียนรู้ได้ อ ย่างเหมาะสม มี ก ารก ากั บ ให้ มี ก าร
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง (authentic assessment) มี ก ารใช้
วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิ บั ติงานในโลกแห่ งความเป็ นจริงและ
มี วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
4. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ร้อยละของผลการดาเนิ น งานตามตั วบ่ งชี้ การดาเนิ นงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ที่ พั กของนั กศึ ก ษ า เป็ น ต้ น และความพ ร้ อ มของอุ ป กรณ์ เท คโนโลยี แ ละ
สิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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6.1 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์การประเมินผล
มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
อย่างเพียงพอเพื่อสนั บสนุ นการเรีย น
ก า ร ส อ น ใน ชั้ น เรี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง
สภาพ แวดล้ อ มให้ เหมาะสมกั บ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

การดาเนินการ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
เงิ น ร า ย ได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต า ร า สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า งภาพแวดล้ อ มให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1. สถานที่
ลาดับ
1
2
3

อาคารสถานที่
อาคาร 4
อาคาร 7
อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จานวนห้องที่มีอยู่
10
12
24

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อุปกรณ์การสอน
เครื่องฉายแผ่นใส
จอฉายแผ่นใส
คอมพิวเตอร์
สแกนเนอร์
พรินท์เตอร์
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
กล้องวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์
เครื่องเล่นดีวีดี
โทรทัศน์ 20 นิ้ว
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ลาโพงขยายเสียงแบบหิ้ว
ไมค์
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่อง HPLC
เครื่อง Gas - chromatography
เครื่อง UV - Vis Spectrophotometer
Atomic Absorption Spectrometer

จานวนที่มีอยู่
3 เครื่อง
3 เครื่อง
6 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
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ลาดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อุปกรณ์การสอน
Bomb Calorimeter
เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
FTIR
Oven
Refractometer
Automatic Titrator
Spay Drier
Extraction Apparatus
ชุด Thin - layer Chromatography
Electrophoresis Apparatus
C.O.D. Test Set
Oven Vacuum
Turbidity Meter
Freeze Dyer

จานวนที่มีอยู่
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
1. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ การเรีย น
การสอนและจานวนนักศึกษา
2. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมกับ การเรีย น
การสอนและจานวนนักศึกษา
3. มี จ าน วน เค รื่ อ งมั ล ติ มี เดี ย โป รเจ ค เต อ ร์
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งถ่ า ยทอดภาพ 3 มิ ติ และ
กระดาน อั จ ฉริ ย ะ และคอม พิ วเต อร์ พ กพ า
(Tablet) เพี ยงพ อ ต่ อ จ านวนห้ องเรี ย นและ
นักศึกษา
4. มี จ านวนหนั ง สื อ ต าราเพี ย งพอกั บ จ านวน
นักศึกษา
5 . มี ก า ร สื บ ค้ น ผ่ า น ฐ า น ข้ อ มู ล โ ด ย มี
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้ บ ริ ก ารยื ม -คื น หนั งสื อ ตารา และเอกสารทาง
วิช าการด้ านการศึ กษา รวมถึ งฐานข้ อมู ล ที่ จะให้
สืบค้น
6. มีโรงเรียนสาหรับ การฝึกประสบการณ์วิช าชีพ
อย่ างน้ อย 1 โรงเรีย น และโรงเรี ย นในเครือข่ าย
เพียงพอตามจานวนนักศึกษา

การดาเนินการ
1. อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
2. สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
3. สื่อการเรียนการสอน

4. หนังสือห้องสมุด
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
ต ารา และเอกสารทางวิ ช าการด้ า นการศึ ก ษา
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6. โรงเรียนสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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7. มีห้องประจาหลักสูตร
8. มี ห้ องส มุ ด ค ณ ะ/พื้ น ที่ ใน ก ารให้ บ ริ ก าร
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา
9. มี พื้ น ที่ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรม การ เรี ย น รู้ เช่ น
เว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อิน เทอร์เน็ต และ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนั บสนุ นการเรียน
การสอนเพียงพอตามจานวนนักศึกษา

การดาเนินการ
7. จัดให้มีห้องประจาหลักสูตร
8. จั ด ให้ มี ห้ อ งสมุ ด คณะ/พื้ น ที่ ในการให้ บ ริ ก าร
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา
9. จั ด พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น
เว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
10. จัดสรรคอมพิว เตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ
อิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ส าย เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นการ
สอน

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรีย นรู้ต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุป กรณ์ และวัสดุที่ ใช้ในการเรี ยนการสอน หน่ วยฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบอินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
คณาจารย์ป ระจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่ว น X
X
X
X
X
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ X
X
X
X
X
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนใน แต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี )
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาตาม X
X
X
X
X
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
X
X
X
X
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม X
X
X
X
X
หรื อ ค าแนะน าด้ า นศาสตร์ วิ ช าครู แ ละวิ ท ยาการ
การจัดการเรียนรู้
คณาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
X
X
ใหม่ที่มีต่อคุณ ภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อบั ณ ฑิ ตใหม่
X
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู X
X
X
X
X
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การ X
X
X
X
X
ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ในสถานศึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี
การศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
X
X
X
ขั้ น ต่ าตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาลร้อยละ 100

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จะใช้ ในการประเมิ น และปรับ ปรุง ยุท ธศาสตร์ที่ วางแผนไว้ เพื่ อพั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญ หาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นัก ศึกษาได้มี การประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้ งด้ านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิ ชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวมนั้ น จะกระท า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นจบหลั ก สู ต รและจะต้ อ งออก
ฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ ครู ในรายวิชาการปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึก ษา 4 จานวน 1 ภาคการศึก ษา
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจาการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ
และขาดคุณ สมบั ติ ในด้ านใด ซึ่ งจะมี ก ารรวบรวมข้อ มู ล ทั้ ง หมดเพื่ อ การปรั บ ปรุง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ต ามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้ง นี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้ อมู ล การสั มมนา และการประชุม ผู้ บ ริห าร อาจารย์ นั ก ศึก ษา และผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญ หาของ
รายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านั้ น ๆ ได้ ทั น ที ซึ่ ง ก็ จ ะเป็ น การปรั บ ปรุ ง ย่ อ ย
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทา
ทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ ภาษาอัง กฤษเบื้ องต้ นที่ ต้ องใช้ ในชีวิ ตประจาวั น
โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เป็ น ข้ อ เท็ จ จริง การแนะน าตนเองและผู้ อื่ น การตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่
คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and
others, the answer questions about personal information, as well as the
use of English for communication in a familiar situation, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอั ง กฤษ หน้ า ที่ ข องค า การเรี ย งล าดั บ ค า รู ป แบบประโยคในกาลพื้ น ฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันเน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence
patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
ติด ต่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ คุ้น เคยและไม่ คุ้ น เคย การใช้ ค าศัพ ท์ สานวน
และโครงสร้างไวยากรณ์ไ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and
grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

67
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอั ง กฤษ ในสถานการณ์ ที่ ไ ม่ คุ้ น เคยการใช้ ป ระโยคที่ มี โครงสร้ า งที่ ซั บ ซ้ อ น
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
จากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา
การใช้น้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พู ด
อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the situation.
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use
critical thinking in things that being seen, speaking with positive
communication on various occasions, and in various language levels. Using
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read
for comprehension from various types of writing, writing various types of
works according to the principles of writing, having manners for listening,
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

68
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220520

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่างๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่างๆ การพูดแสดงความคิด เห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business
negotiations, business letter writing, business communication through
writing, writing of the press releases on business, business
communications and business negotiation in real situations through
social media, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

2220530

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical Thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
นาเสนอได้ การฟั งเพื่ อจั บ ใจความการฟั ง เพื่ อ การวิ เคราะห์ ก ารฟั ง เพื่ อ การตี ความ
การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์
และสถานการณ์ จ ริง เน้ น ฝึก ปฏิบั ติ แบบบู รณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ ยวข้ องอย่า ง
หลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking and
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis,
listening for interpretation, the use of judgment for listening including
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation
and critical reading, social communication and real situations, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

69
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2810310

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนัน ทนาการ ความสาคัญ ของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมี
คุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
The meaning characteristics and scope of recreation .The importance of
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body
development Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself
And live happily in society

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความส าคั ญ ของจริย ธรรม มนุ ษ ย์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ลจริย ธรรมชี วิ ต
ตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา และศาสนา แนวคิ ด ทางจริ ย ศาสตร์ คุ ณ ค่ า และ
การดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรม
ทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่ อชีวิต
ที่ดีงามการพั ฒนาปัญ ญาและแก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒ นาทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding
and life in accordance with the principle of science, philosophy, and
religion, ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the
truth of the world and life, the development of their physical, verbal,
and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, the
development of intellectual and creative problem solving, the
development of life skills in various fields for peaceful living together
with other people and society, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2310010

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ต่ อการด ารงชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญ หาใน
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้ นฝึกปฏิ บัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อ ง
อย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality
development, human relations and teamwork, management of conflicts
and the health promotion, and problem solving skills in the society of
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
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รหัสวิชา

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิ ด และกระบวนการสื่ อ สาร วิ ธี ก ารศึ ก ษาการสื่ อ สารในองค์ ก าร การสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับ
ของการสื่อ สาร โครงสร้า งขององค์ การที่ สั ม พั น ธ์ กับ ประสิท ธิภ าพของการสื่ อสาร
ผลกระทบของการสื่ อ สารต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน ความพึ ง พอใจในงานและ
การสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร ได้ แ ก่
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group and
organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency of
communication, the impact of communications on job performance, the
job satisfaction and organizational commitment including the application
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication
that occur in the organization such as public relations with the
psychological, management of rumors, the motivation to persuade and
an analysis of personal body language, volunteer for community
development, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2221210

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไป
ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development, principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development based
on the king wisdom and including the application of the obtained
knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in
their own daily lives and communities focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
2310020

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติ ศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาหาร และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ศึ ก ษาโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ ในเพชรบุ รี ปั ญ หาและการใช้ แ นวทางอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ในการแก้ปั ญ หาทางสัง คม แนวทางการพั ฒ นาท้ องถิ่ น งานช่างเมื อ งเพชร เนื้อ หา
แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญ ลักษณ์ คติความเชื่อ
ภูมิปัญ ญาและเอกลักษณ์ ในการสร้างงานช่างเมื องเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิ บัติ แบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร
ความซาบซึ้ งในงานช่ า ง และฝึ ก สร้า งสรรค์ ผ ลงานทางช่ า งตลอดจนการสื บ ทอด
วั ฒ นธรรมและประเพณี ข องจั ง หวั ด เพชรบุ รี เ น้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and
ethnicities, the influence of geography and history affecting on cultural,
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions,
study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in
Phetchaburi province, problem and the use of the approach of the
Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems,
approach for local development, Phetchaburi craftsmanship, content,
inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’ s skilled
craftsmanship, the philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique
in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the
integrated practice from a variety of the relevant case studies such as
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as
cultural and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
2310030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศ าสตร์ที่ผ่านมา
ค่ า นิ ย มที่ มุ่ ง เน้ น ถึ ง ผลประโยชน์ ส าธารณ ะ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ผลเมื อ งของรั ฐ
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทย
ในปั จ จุ บั น ประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ ม และทิ ศ ทาง
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การปรั บ ตั ว ภายในชุ ม ชนอาเซี ย น สร้ า งความเข้ า ใจ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน
การสื่ อ สารระหว่า งวั ฒ นธรรม การเคลื่ อ นย้ ายแรงงาน เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม
ความมั่นคง ปัญ หาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้
ความคิ ด เจตคติ ค่ า นิ ย มที่ เ หมาะสมวั ฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ ย วในบริ บ ท
เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู รณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's
historical past, values oriented public interests, the values of the
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public
administration system, ASEAN community, intercultural communication,
the mobility of labor, technology and innovation, stability, human
trafficking problems, drugs, environmental and international relations,
learn about the practice in data searching, concepts presentation,
knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values,
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

75
รหัสวิชา
2310410

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสัง คมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ เข้ ม แข็ ง และเคารพสิ ท ธิผู้ อื่ น อย่ างมี เหตุ ผ ล
มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อ หน้ าที่ ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้น การฝึ ก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for
freedom and peaceful in Thai society and international community in
accordance with the principles of tolerance, create and comply with
social rules and basic laws related to democratic way of life with the
King as Head of State, have strong citizenship and respect other
people’ s right, have a volunteer spirit and public mind, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
2340310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกั บกฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ไ ด้เป็ นผลจริง ในชีวิตประจาวัน แนวคิ ด
ทฤษฏี แ ละหลั ก ธรรมาภิ บ าล การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
การทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญ หาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติง านเน้น การฝึกปฏิ บัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
General knowledge of law with relationship and need to be used in daily
life according to the change of social phenomena in present situation,
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and
private law, principle of basic rights and freedoms based on the
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily
lives, concepts, theory and good governance, the performance of the
organization based on good governance, fraud and corruption, system
and mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and
measures to prevent and resolve the problem of corruption and
misconduct including transparency and build faith in performance, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อ ดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่ อ หลัก การผลิ ต สื่ อดิ จิ ทั ล ฝึ ก สร้างสื่ อ ดิ จิ ทั ลเชิ ง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ
เพื่ อ การรู้ เท่ า ทั น หลั ก การรั บ และเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ทุ ก ประเภทให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media production,
practice creating creative digital media, publishing media online. The
significance of media literacy in the context of information society,
impact of the media, skills and elements analysis of media for literacy,
the principle and access information from mass media to achieve
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to
themselves and the society in various forms, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

78
รหัสวิชา
3330010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย ก าหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญ ของตลาดสินค้าที่มีการแข่ง ขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงิ น
ส่ว นบุ คคลงบการเงิ น ส่ว นบุ คคล รายได้ ข องบุ ค คล การบริ ห ารเงิ น รายได้ การเงิ น
สาหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหาร
หนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออม
และการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods
market having perfect competitive and imperfect competitive,
calculation method of national income, finance and banking, monetary
and fiscal policy, international trade and finance in the balance of
payments, the application of principles of economics in daily life,
personal financial management, personal financial planning, personal
financial statements, individual income, income management, housing
finance, financial terms of the vehicles and equipment needed to
manage personal debt, risk management and insurance of persons,
savings and investment of individuals, financial planning in each age,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3330020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจ
ขนาดย่อ มแบบต่ างๆ การเริ่ มตั น ธุรกิ จ ในยุ คดิ จิทั ล การแก้ ปั ญ หาและการตั ดสิ น ใจ
การมี วิสั ยทั ศ น์ ในการพั ฒ นาองค์ก รธุรกิ จ คุ ณ ลั กษณะของการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The role of small business in the economy, method of establishment of
a business organization, responsibility in the field of business
administration, financial control and business, the implementation of
various small businesses, starting business in the digital era, problem
solving and decision making, the vision in the development of the
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success,
business plan preparation and experimental practice as a new
entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

3330030

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความสาคัญ ของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาท
ของผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
ผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม
และการแก้ ไขปั ญ หาร่ว มกั น การพั ฒ นาบุค ลิก ภาพและการพู ด ในที่ ส าธารณ ะเพื่ อ
งานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles,
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership
skills, personality development for leaders, teamwork, interpersonal
relationship in the teamwork, group process and solving problems
together, the development of the personality, and the public speaking
training for careers, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies

80
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้อ งต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทดลองประกอบธุ ร กิ จ โดยใช้ พ าณิ ช ย์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related
to electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

3003110

ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อ ชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกั บทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ในศตวรรษที่ 21เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating
application for important skills development for life and careers in 21st
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1810310

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1-2-6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย
การว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสม
กับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขัน และมารยาทของ
การเป็ น ผู้ เล่ น และผู้ ดู กีฬ าที่ ดี กีฬ าเพื่ อ การนั น ทนาการ โดยให้ เลื อกกิ จ กรรมกี ฬ า
ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical
fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports,
sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of competition
and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for
recreation including single and team sport that student can choose what
interests, sports for development of the holistic health, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

7003120

ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา
เชิ งสั ญ ลั ก ษณ์ และรูป แบบในการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เกิด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
เหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking,
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of
language and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that
occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing
appropriate approaches, analyze and explain information in today’ s
global and making decisions based on data, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

82
รหัสวิชา
4400010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในด้ านการพั ฒ นาชุม ชนและประเทศชาติ
ด้ า นพลั ง งานและภาวะโลกร้ อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมี ต่อสิ่งแวดล้อม
รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบ
ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ
วัฒ นธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of community,
the nation of energy, global warming, the natural resources and
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills,
able to understand in problem and use science and technology to solve
the various fields of problem, development of science and technology,
the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on the
environment, sun’s radiation and radioactive materials, home appliances
and electrical equipment, the impact of scientific advances towards
humans, social, environment and culture, use scientific analysis to
understand and solve the problems in their lives, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

83
รหัสวิชา
4410110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภท
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The importance of the environment, the utilization of natural resources,
planning the use of resources, technology in preventing and solving
environmental problems, skills to create innovative environment for
sustainable development, natural disasters, the classification of natural
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and
protection from natural disasters, green technology and environmental
development for sustainable, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

84
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4420310

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด
สารเติม แต่งในอาหาร นมและผลิตภั ณ ฑ์ ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิ น
ซี เมนต์ ยารั ก ษาโรค ตลอดจนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วกั บ การเกษตร เป็ น ต้ น เคมี กั บ
ภู มิ ปั ญ ญ าไทยการดื่ ม การกิ น หรื อ การแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ภู มิ ปั ญ ญาไทยและการใช้ค วามรู้ ท างเคมี ปฏิ กิ ริย าเคมี ใ นภู มิ ปั ญ ญาไทย เคมี แ ละ
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการดารงชีวิต
รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste,
cleaning agents, food additives, milk and milk’ s products, cosmetics,
papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge,
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including
the use of chemicals in the right way, and detoxification of hazard
chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า
ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและปัญ หาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water
supply, the interest charged, installment system, actuarial science,
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis to
solve problems in daily life and business problems, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด เชิ ง ระบบ
การวิเคราะห์ ข้อ มูลข่ าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผ ล กระบวนการตั ดสิน ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ ง เส้ น และการน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวั น เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes,
The process of scientific knowledge acquisition, linear programming and
its application in solving problems in their daily life, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4520110

การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai Cooking and International Cooking
อาหารหลั ก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อาหารที่ ส่ง เสริม การมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยใน
การบริโภคอาหารคุณ ค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบ
อาหารที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มเพื่ อ การประกอบอาชี พ หรื อ รายได้ เ สริ ม เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food
preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy
food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้อ งต้ น เกี่ ยวกั บ ขนมไทย และเบเกอรี่ วัต ถุดิ บและอุป กรณ์ ที่ใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่ ห ลั ก การ ชั่ ง ตวง วั ด การบรรจุ หลั ก การตลาดและ
การจั ดการธุร กิจ ปฏิ บั ติท าขนมไทย และเบเกอรี่ห ลัก การและเทคโนโลยี การผลิ ต
เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่ อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มการตลาดและ
การจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles,
packing measures, marketing principles and business management,
Practice in making Thai desserts and bakery, principles and technology of
beverage production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and
beverage business management, be able to work and be self-reliant,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ววิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณและทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาในการอนุ รัก ษ์ ความหลากหลายทางชีว ภาพ
การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้ า นต่ า งๆ ด้ า นการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น จริ ย ธรรม
การอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ ยวข้องของมนุษย์
การออกแบบ และการจั ด การพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ การจั ด การระบบนิ เวศ การอนุ รั ก ษ์
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสาคัญ และคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical thinking
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity,
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of
conservation, the interference and community structures of organism,
the relevance of human, the design and management of conservation
areas, the political economy of conservation, the importance and value
of the florae to life, diversity of the florae, the local wisdom in the
application of the florae, critical thinking and problem solving skills in
conservation and development of the florae, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

5600010

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก
การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและ
เลี้ย งสั ตว์ เพื่ อ นั น ทนาการและประโยชน์ ใช้ สอยในชี วิต ประจ าวัน การเรีย นรู้ทั กษะ
ทางการเกษตรไปใช้ดารงชีวิตเกษตรอิน ทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่ง พาตนเองได้อย่างยั่ง ยืน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy,
cultivation management, water resources management, the
management of coastal and marine resources, planting and animal
husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning agricultural
skills to survive, organic farming to safety, agriproduct processing with
ability to apply as professional career for sustainable self-reliance, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิด
ค่ า ไฟฟ้ าเบื้ อ งต้ น สถานการณ์ พ ลั ง งานของประเทศไทยและของโลก การศึ ก ษา
เทคโนโลยี พลั งงานที่ยั่ ง ยืน ในโครงการพระราชดาริ การประหยัด พลั งงานสาหรับ
บ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการ
ประหยั ด พลัง งาน และเทคโนโลยี ก ารประหยั ด พลั ง งานการบู ร ณาการเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal
initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house and
industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving
and technology for energy saving, the integration of renewable energy
technologies and energy needs of the community focusing on the
foundation development of stability and sustainability of the energy,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้อ งถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
การเพิ่ ม มู ล ค่ าและพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ อ ย่ างสร้ างสรรค์ หลั กการจั ด การกั บ ความคิ ด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design concepts,
thinking process and writing an operation plan. Apply appropriate
application of technology. Adding value and developing products
creatively. Learning principles of creative management, intellectual
property, and commercialization as well as developing creative thinking
to solve problems that occur within the local community, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

6840110

จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious Mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การขั บ ขี่ เพื่ อ ประหยั ด พลั ง งานการปฏิ บั ติ ก ารขั บ ขี่
ปลอดภั ย วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการขั บ ขี่ การสอบและประเมิ น พฤติก รรมการขับ ขี่
จิตสานึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection,
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving
behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใ นโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน
การสื่ อ สารบนระบบเครื อ ข่ า ย และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สมั ยใหม่ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การก าหนดความต้ อ งการและขอบเขตสารสนเทศ
การคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมิน
คุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จรรยาบรรณ
และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและ
ใช้ สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศอย่ างสร้ างสรรค์ พ ร้อ มทั้ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ โปรแกรมทางด้ า น
ระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตารางการคานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในโลกพลวั ต รเน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication technology, the
use of information and communication technologies, reporting, creating
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively
uses of information technology and modern communication as well as
investigation of the law relating to the use of the computer and
information technology, ethics and the health of computer users, critical
thinking skills to use technology and the creatively use of information
technology including the practice in operating system program, data
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations.
Practicing the operating system program data query, word processing,
spreadsheet and presentation, computer application to relate with the
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของชี วิ ต การคุ ม ก าเนิ ด เพศศึ ก ษา ยา สมุ น ไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริ โภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่ง เสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมด้วยภูมิปัญ ญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาล
ผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans,
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status,
consumption behavior, environment and factors affecting health, care
promotion and health risks, holistic health care with traditional
medicine, national health security, methods for adult and gerontological
nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2 (1-2-3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู เป็ น แบบอย่า งที่ ดี มี คุณ ธรรม จริย ธรรม และเป็ น พลเมื องที่เข้ม แข็ ง
ดารงตนให้ เป็ น ที่ เคารพศรัท ธาของผู้เรีย นและสมาชิ กในชุ ม ชน โดยการวิ เคราะห์
สัง เคราะห์ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ค่ านิ ย มของครู จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมส าหรั บ ครู จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู กฎหมายส าหรั บ ครู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสัง คมยุคใหม่ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครู ที่ ดี มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
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 appropriate for learner and modern society using
experiences and case studies, practice using reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date,
and keep up with changes in present and future
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ปรัชญาการศึกษา
2 (1-2-3)
Education Philosophy
วิเคราะห์เชื่ อมโยงปรัช ญาพื้ นฐาน ปรัชญาการศึก ษา ฐานคิด วิถี ไ ทยกับ บริบ ทของ
การศึก ษา สังคม การเมือ ง เศรษฐกิจ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รวมถึง นโยบาย
การศึกษา แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา บริบทและนโยบาย
การศึกษาต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและ
การดารงชีวิตอย่างสมดุล
Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking
base and the context of education, society, politics, economy, science,
and technology including education policies, educational plans at
various levels. Proposing guidelines for managing education and
developing learners with a competency base that is consistent and
balanced with education philosophy, context, and various educational
policies which can be applied in the performance of teachers' roles and
live a balanced life.
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อ
การเรีย นรู้ การส่ งเสริม พัฒ นาการและการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามช่ว งวั ย และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็ นระบบ ให้คาแนะนาและข้อ มูลย้อนกลับ แก่ผู้ป กครองและผู้เกี่ ยวข้องเพื่ อ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
และใช้ ก ารสะท้ อ นคิ ด เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครูที่ ดี
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to
develop learners according to their potential and ages , focuses on the
concepts of psychological development theories, 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, explore the case studies and the reflective practice
to design learner assistance and development based on individual ability
of each learner, persist to develop learners with the spirit of being a
teacher, well-organized leaner development report system to give the
advice guideline and feedback to parents and related people which
leads to collaboration in learner development, use the reflective
practice in self-development to be a good teacher who is proficient,
smart, and up to date.
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
2 (1-2-3)
Language and Culture for Teachers in 21st Century
ใช้ภ าษาไทย ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่อ สาร ในการจั ดการเรียนรู้ไ ด้อ ย่ างเหมาะสม
สอดคล้อ งกับ บริบ ทและความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลของผู้เรีย น ผู้ เรียนที่ มี ความ
ต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ โดยการวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี วาทวิ ท ยาส าหรั บ ครู
หลั ก การ การสร้ า งวั ฒ นธรรมเชิ ง บวก การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใช้
สถานการณ์ อิท ธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุค ดิจิทัล ที่ส่ง ผลต่อ การสื่ อสารในการ
จัด การเรี ย นการสอน การรู้ เท่ าทั น สื่ อ จรรยาบรรณการสื่ อ สาร ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การพู ด การเขียน
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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, positive culture, inspiring and
techniques of language. Situation the influence of the changes in the
digital society affects communication in teaching and learning media
literacy communication ethics. 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
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2 (1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้
ฐานสมรรถนะและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน น าหลั ก สู ต รไปใช้
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลั กสู ตร ทฤษฎี และรูป แบบการพั ฒ นาหลั กสู ตร พื้ นฐานการพั ฒ นาหลั กสู ต รทาง
ปรั ช ญาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี และที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
สอดคล้องกับ ปัญ หาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of
major by competency based and 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 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
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและ
จรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า ง
นวัต กรรม ตลอดจนเลื อ กและประยุ ก ต์ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อการศึ ก ษาได้อ ย่ า ง
เหมาะสมมีป ระสิทธิภ าพ สะท้อ นคิด ไปประยุกต์ ใช้ในการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply innovation and digital technologies for education management
design in accordance with individual major to develop learners’
intellectual and to be innovator based on contexts, learner individual
differences, concepts, and theories being relevant to innovation and
technology digital for education, laws, and ethics in utilizing innovation
and digital technologies. In order to be able to select and apply
innovation and digital technology for educational effectively, and use
reflection to apply for self-development to become a good teacher,
know broadly, be up to date, and keep up with changes.
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การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3 (2-2-5)
Competency Based Instructional
วางแผนและจัด การเรียนรู้ตามธรรมชาติ สาขาวิชาเอกที่ สามารถพัฒ นาผู้เรียนให้ มี
สมรรถนะและมี ค วามเป็ น นวั ต กร ส่ ง เสริม การเรีย นรู้ เอาใจใส่ และยอมรั บ ความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์ก ารสอน และเทคโนโลยีดิจิทั ลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ค วามรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เนื้ อ หาและภาษา สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
การออกแบบและเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผู้ เรี ย น
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop
learners to be an competency 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, educational philosophy, 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 lesson plan writing related
Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a
responsible and committed person in developing learners fulfil their
potential

99
รหัสวิชา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2 (1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็ น
ระบบด้ วยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกั บ ลั ก ษณะของสาระส าคั ญ ในเรื่อ งที่
ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่ มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการ
ปรั บ ปรุง พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรีย น และออกแบบ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาเพื่อ ให้ส ามารถวัด และประเมิน ผลเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น ครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate competency based 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, design; implement the quality assurance in education
proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective
practice for self-development to be a good teacher who is proficient,
smart, and up to date
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญ หาเพื่อพัฒ นาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to
develop learners’ learning in accordance with individual major, context
of learner individual differences, and learners with special needs by
studying, analyzing problem conditions and needs in learner
development in classrooms, design research by applying principals,
concepts, research theories, researchers’ethics, research instrumentation,
apply digital technologies for creating innovation in research to solve
problems and develop learners, relevant innovation in community in
order to be able to implement research results in developing learning
management and learners, and use reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date,
and keep up with changes
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
Self-Development Report
จัดทาคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิ จกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR)
เป็ น รายบุ ค คลและร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (PLC)
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through
the lesson learned from teaching experience in educational institution
and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after action
review (AAR) individually as well as share and learn under the context of
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with
changes
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1001803

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่ อตนเองและต่ อ วิช าชี พ รอบรู้ บ ทหน้ าที่ ครู ผู้ สอนและครู ป ระจาชั้ น
ในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสัง เกตและวิเคราะห์การปฏิบั ติ
หน้ า ที่ ค รู ถอดบทเรี ย นจากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษา สั ง เคราะ ห์
องค์ค วามรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึ กษาไปประเมิ นสะท้ อนกลับ (AAR)
เป็ น รายบุ ค คลและร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ในรู ป แบบชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (PLC)
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1002804

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิ ช าเฉพาะด้ า น บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบ
นวั ต กรรม การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริห ารจัด การเรียนรู้ที่มีคุ ณ ภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย น ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นา ดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
Behave as a good example with morality and conduct according to
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by
planning content design, media and technology, measurement and
evaluation according to the learning strand in each course, integrated
knowledge in educational administration, innovation design,
implementation of educational quality assurance in accordance with
each level of education, manage quality learning and create a learning
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop
and help students to have desirable characteristics, analyze and present
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and
core major sciences, 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
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1003805

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้น เรียนที่ส่ง เสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุ ข จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง โดย
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, 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
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1004806

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Internship 1
ปฏิบ ัต ิก ารสอนในสาขาวิช าเอกเพื ่อ ให้ผู ้เ รีย นเรีย นรู ้อ ย่า งมีค วามสุข สร้า ง
แรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของ
ผู้เรียน จัดการเรีย นรู้ ออกแบบสื่อ/นวัต กรรม วัด และประเมิน ผล จัดทาโครงการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบ ทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผล
การพัฒ นาผู้เรีย น การปฏิบัติห น้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิ ชาชีพ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject to enable students to learn
happily. Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition.
Aware of the learner’s health by designing a lesson plan that promotes
learning skills and thinking skills of learners. Learning management,
innovation media design, measurement and evaluation. Preparation
develop project appropriate for context and participation form student
teachers and community student development report. Perform duties
as a teacher in educational institution, participate with professional
activities, develop the innovation to develop learners through the
observation process, recording data, analyzing, synthesizing, lesson
learned and reflective thinking to apply for develop oneself to be a
good teacher with be proficient, up to date and keep up with the
changes
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1004807

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิ ด
กระบวนการคิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ ทั น สมั ย บู รณาการบริ บทชุ มชนเข้ ากั บ การจั ด กิ จกรรมการเรีย นรู้ ทั้ ง ในและนอก
ห้ อ งเรี ย น สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและ
แก้ ปั ญ หาผู้ เรี ยนให้ มี คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ วยกระบวนการวิ จั ยที่ ถู กต้ อ งตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และน าผลจากการเรี ย นรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็ นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกั นในรู ปแบบชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ (PLC) เพื่ อน าไปใช้ ในการพั ฒ นาตนเองให้ มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Operate on teaching a major subject 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 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
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2.2.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4021107

หลักเคมี
3 (2-3-4)
Principle of Chemistry
อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมีแก๊ส ของแข็ง
ของเหลว สารละลาย จลนพ ลศาสตร์ สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออน เคมี ไ ฟฟ้ า
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain in the atomic structure and the periodic table, stoichiometry,
chemical bonding, gases, solids, liquids, solutions, kinetic, chemical
equilibrium, ionic equilibrium, electrical chemistry, basic organic
chemistry, and practice in the related topic through the laboratory
experiment

4031117

ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
Fundamental Biology for Teacher
เรี ย นรู้ ห ลั ก การ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สารประกอบเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ
การเจริญ เติบ โตของสิ่ งมี ชีวิต การสืบ พั นธุ์ การท างานของระบบต่างๆ การจาแนก
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจน
มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
Learn the principles and the theory about the chemical compounds in
living organisms, cells, tissues, the growth of organism, reproduction, the
classification of living organism, evolution, genetics, ecology and practice
in the related content through the laboratory experiment

4011109

ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
Fundamental Physics for Teacher
อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งานและพลั งงาน โมเมนตั ม สมดุ ลกล ของไหล ความร้อน คลื่น กล เสียง แสงและ
ทั ศ น อุ ป กรณ์ ไฟ ฟ้ า และแม่ เ หล็ ก คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟ ฟ้ า ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอมและ
ฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์ และปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หารายวิ ช าโดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Explain the principle of vector, the movement in different ways,
Newton’s law of motion, work and energy, momentum, the equilibrium,
fluid, heat, mechanical wave, sound, light and optical equipment,
electricity and magnetism, electromagnetic waves, atomic and nuclear
physics, and practice in the related content through the laboratory
experiment using the science process skill
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4041103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
อธิบ ายพี ช คณิ ตและเรขาคณิ ต เบื้ องต้ น ระบบสมการเชิง เส้น และสมการกาลั ง สอง
พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจานวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์
และฟั งก์ชั น เรขาคณิ ต วิ เคราะห์ แ ละภาคตั ดกรวย ฟั ง ก์ ชัน เอกซ์โพเนนเชี ยลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จานวนเชิงซ้อน ลาดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้น
Explain in an algebra and elementary of geometry, system of linear
equations and quadratic equation, surface area and volume, an
inequality, set and the real number system, a logical, relations and
functions, analytic geometry and conic section, exponential and
logarithmic functions, trigonometry, vectors and matrix, complex
number, sequence and series, probability and basic of statistic, linear
programming

4022306

เคมีอินทรีย์
3 (2-3-4)
Organic Chemistry
อธิ บ ายชนิ ด และกลไกของปฎิ กิ ริ ย าเคมี อิ น ทรีย์ สเตริ โอเคมี สมบั ติ ท างกายภาพ
โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ การเตรียม และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บ อน แอ ลคิ ล เฮ ไลด์ แอ ลกอ ฮอล์ อี เ ธอ ร์ แอ ลดี ไ ฮด์ แ ละคี โ ตน
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์เอมีนและมีทักษะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Explain the types and mechanism of organic chemical reactions,
stereochemistry, physical properties, structures, benefits and penalties,
preparation and reaction related to hydrocarbon compounds, alkyl
halides, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and
amine derivatives, and have chemical practical skills in relevant content
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4021201

เคมีอนินทรีย์
3 (2-3-4)
Inorganic Chemistry
อธิบ ายและปฏิบั ติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบั ติ ของธาตุเรพริเซนเททีฟ และ
ธาตุ ท ราน ซิ ชั น สถาน ะพ ลั ง งานเชิ ง อ ะตอมและโมเลกุ ล สั ญ ลั ก ษณ์ เทอ ม
ของแข็งอนิน ทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
Explain and practice through the laboratory experiment about the
symmetry and group theory, properties of the representative elements
and transition metals, atomic and molecular energy states, term
symbols, inorganic solids, crystal structures, fundamental of chemical
coordination, and apply to daily life

4022606

เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (2-3-4)
Analytical Chemistry for Teacher
อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์ เชิง คุณ ภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง สถิติ
การคานวณทางเคมี วิเคราะห์ การวิเคราะห์ป ริม าณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์ โดย
ปริมาตร การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์
โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์
Explain the principles of qualitative and quantitative analytical
chemistry, statistical analysis, the calculation in analytical chemistry,
gravimetric analysis, volumetric analysis, instrumental methods of
chemical analysis and technology of the analysis by using small-scale
chemistry, and apply the principle of green chemistry in the analytical
methods

4022501

ชีวเคมี
3 (2-3-4)
Biochemistry
อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล์
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิ วคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่
เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทาชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์
Describe and practice through the laboratory experiment about the cell
composition, chemical reactions and the properties of cells,
carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, nucleic acids, hormones,
vitamins, and minerals, metabolism of living organisms, techniques for
purification of biomolecules
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4022405

เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-4)
Physical Chemistry
อธิ บ ายและปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง ทฤษฎี ค วอนตั ม แก๊ ส และทฤษฎี จ ลน์ ข องแก๊ ส
กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน
Explain and practice through the laboratory experiment about quantum
theory, gas and kinetic theory of gas, law of thermodynamics, chemical
equilibrium, phase equilibrium, phase rule and solutions, kinetic in the
reaction of complex compounds

4022701

สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี
2 (1-2-3)
STEM Education for Chemistry Teacher
อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เชื่อมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในเนื้ อ หา หลั ก กฎ และทฤษฎี วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ (ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิท ยา และโลก
อวกาศ ดาราศาสตร์ ) การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาระหว่ า ง ๔ สาระวิ ช า การปฏิ บั ติ ก าร
เชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ อธิ บ าย ท านายปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ภายใต้ บ ริบ ทที่ แ ตกต่ า งกั น
การใช้ งาน การจั ด การ การเข้ าถึ ง เทคโนโลยี การออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การสร้า ง
เทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า
Explain, practice, integrate, link and design activities according to the
STEM education involving in the content, principle and theory of
sciences (physic, chemistry, biology, earth, space, astronomy),
connection of the contents from 4 subjects, scientific practice, analysis,
reasoning, application of the scientific and mathematical concepts to
describe and predict the phenomena under different contexts, the use,
management, access to technology, the design artifacts, technology
creation by application of the knowledge of science, mathematics and
technology that is worthwhile
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4023706

ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี
3 (3-0-6)
English for Chemistry Teacher
สามารถประยุ ก ต์ใช้ศั พ ท์ เทคนิ คทางเคมี แ ละวิท ยาศาสตร์ ค าศั พ ท์ ที่เกี่ย วข้ องทาง
การศึกษา การอ่านและการแปลบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึ กษา
การฝึกทักษะด้านการสื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และ
ฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา
Able to apply the technical terms of chemistry and sciences, education
terms, reading and translation in academic articles related to the
chemistry and education articles, practice in academic communication in
chemistry and education in English, and practice in micro-learning
management in English in some of content

4023902

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3 (2-2-5)
Research Methodology in Chemistry
อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นาเสนอผลการวิ เคราะห์ ง านวิจั ยที่ ไ ด้ศึ กษาค้ น คว้ า การเขี ยนโครงร่า ง
งานวิ จั ย วางแผนการท าโครงการวิ จั ย ทางเคมี และน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
การศึกษางานวิจัยในระดับสากล
Explain the research concept and methodology, search, analyze
a science and technology research, present the results from the analysis
of research articles that has been reviewed, writing research proposal,
planning for a chemical research project, and apply the obtained
knowledge for the further studying in the international research work
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4023708

การจัดการเรียนรู้เคมี
2 (1-2-3)
Chemistry Learning Management
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ทั ก ษะการออกแบบและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในเนื้ อ หา
สาระสาคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน องค์ ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ป ระกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาวิชาเคมี ฝึกการจัดการเรียนรู้
แบบจุลภาค การจัดการชั้นเรียน
Apply the knowledge, design skills and learning activities in the essence
of chemistry at the upper secondary level, curriculum analysis, science
learning strand according to the core curriculum of basic education,
components of the learning management plan, details of each topic of
the components in the learning management plan, practice writing the
learning management plan focus on chemical content, practice in microteaching management and learning management

4023903

สัมมนาทางเคมี
1 (0-2-1)
Seminar in Chemistry
สามารถบู รณาการขอบข่ ายสาระ มี ทั ก ษะการใช้ภ าษา สื่อ และเทคโนโลยี ในการ
ค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล การอ่ า น การคิ ด วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในบทความวิ ช าการหรื อ
บทความวิจัยใหม่ๆ การนาเสนอ และการอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย
Able to integrate the scopes, arise of various skills including media and
technology skills for searching and collecting information, reading,
analytical thinking of data in academic articles or novel research articles,
presentation and discussion on the selected academic and research
articles

4023904

โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
Research Project in Chemistry
มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี
จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพื่อการวางแผน
และการทาโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
Arise of the chemical research process skills and application of basic
knowledge in chemical research such as research ethics, research
process, research methodology and research statistics for planning and
conducting chemical research projects, research reports and
presentation of the research results
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หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4021108

ความปลอดภัยทางเคมี
2 (1-2-3)
Chemical Safety
สาธิ ต ก ารใช้ อุ ป ก รณ์ ใน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี จ าแน ก ประ เภทของสารเคมี
อธิบ ายอั น ตรายจากสารเคมี วิ ธี ก ารใช้ แ ละเก็ บ รัก ษา การจั ด การและการจั ด เก็ บ
สารเคมี การจัดการของเสียอัน ตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติ เหตุและโรคที่เกิดจาก
สารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง
Demonstrate about the use of apparatus in chemistry laboratory,
classification of chemical reagents, explain the hazards from chemical
reagents, how to use and store chemical reagents, management and
storage of chemical reagents, waste management, chemical hazards,
how to prevent accidents and diseases caused by chemical reagents,
Frist aid and related ISO system

4021701

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
Computer Application in Chemistry
ปฏิบัติการพื้นฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมสาเร็จรูปทางเคมี
เนื้อหาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ การสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัยทางเคมี
Laboratory experiment in basic of related computer programs, express
software in chemistry, related digital content and application, searching
database and research on chemistry

4021702

การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
2 (1-2-3)
Media Production and Innovation in Chemistry
อธิบายความสาคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียน
การสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทาจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และการซ่อมแซม
อุปกรณ์ การประดิษฐ์สื่อ อุปกรณ์ เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อ
ทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตอุปกรณ์
เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
Explain the importance, production concept, invention of equipment
and media used in teaching and learning from glass, wood, plastic, and
metal and equipment repair, the invention of media, simple chemical
electronic equipment, create the chemical media by computer program,
use of audio-visual equipment, equipment production, small-scale
chemistry and application of learning activities by using local material
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4023705

การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Chemistry Activity Management
อธิ บ ายและปฏิ บั ติ ก าร การใช้ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท างเคมี ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เทคนิ ค การเตรี ย มสารเคมี การรั ก ษาอุ ป กรณ์ วิ ธี เก็ บ ข้ อ มู ล ทางเคมี
การจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ และการจั ด การ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย สามารถประยุกต์ ใช้สื่อและ
นวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ
Explain and perform how to use of chemical materials and equipment,
operational safety, chemical preparation techniques, equipment
maintenance, chemical data collection process, scientific learning
activities, science camp and laboratory safety and management
appropriately. Application of media, innovation and design for integrated
chemical activities

4024301

เคมีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
Polymer Chemistry
อธิ บ ายพอลิ เมอร์ เบื้ อ งต้ น โครงสร้าง การเรี ยกชื่ อ สมบั ติ ประเภทของพอลิ เมอร์
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่สาคัญ ในเชิงพาณิ ชย์ ผลิตภัณ ฑ์จาก
พอลิ เมอร์ ป ระเภทต่ า งๆ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ น ามาใช้ ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การนาพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และผลกระทบ
โดยมี ก ารบู ร ณาการขอบข่ า ยสาระ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เนื้ อ หาทางเคมี ป ระยุ ก ต์
และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain in the basic of polymer, structures, nomenclature, properties,
classification of polymer, synthesis reactions of polymer, commercial
polymers, products from various types of polymers, technological
advances used in the development of polymer products, the
appropriately use of polymer and its effect, integrate with the various
scopes and apply the applied chemistry content and practice in the
related content through the laboratory experiment
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4022607

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
Instrumental Methods of Chemical Analysis
อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคการสกั ด
การแยกสาร เทคนิ คโครมาโทกราฟี เทคนิ คทางเคมีไฟฟ้า เทคนิ คอัลตราไวโอเลตวิ สิ เ บิ ล สเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิ ค อิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิ ค
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Explain, laboratories and apply the basic principles and theory of
instrumental methods for chemical analysis techniques including
extraction, separation, chromatography, electrochemical method,
UV-visible spectrophotometry, infrared spectroscopy and atomic
absorption spectrometry

4021110

เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
Chemistry and Community Products
อธิ บ ายการส ารวจสมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษาสารส าคั ญ ที่ เป็ น ส่ ว นประกอบของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น กระบวนการผลิ ต การแปรรู ป สมุ น ไพรโดย
การอบแห้ ง และการน าพื ช สมุ นไพรไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ใน
ชีวิตประจาวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปลูกและการผลิตสมุนไพรแบบเกษตร
อินทรีย์โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้า
กับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain the survey of local medicinal plants, studying about the active
molecules containing in the daily frequently used products, production
process, herbal processing by drying method and the use of medicinal
plant as ingredients in daily frequently used products or in the
agricultural products, planting and producing the medicinal plant
products by organic farming which were integrated with various scopes,
and apply the chemistry content into the local context, and practice in
the related content through the laboratory experiment

4024302

สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
Spectroscopy for Organic Chemistry
สามารถวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางเคมี ข องสารอิ น ทรี ย์ ด้ ว ยเทคนิ ค ยู วี -วิ สิ เ บิ ล
ส เป ก โท ร ส โก ปี ฟู เรี ย ร์ ท ร า น ส์ ฟ อ ร์ ม อิ น ฟ ร า เร ด ส เป ก โ ท ร ส โก ปี
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี
Able to analyze the chemical structures of organic compounds by UVvisible spectroscopy, fourier transform infrared spectroscopy, nuclear
magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry
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4023707

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
Science Communication
สามารถประยุกต์ หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก
(infographic) ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย Augmented Reality (AR) ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย
แอพพลิเคชั่น การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเสนอความรู้
วิทยาศาสตร์ในและรูปแบบการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) และออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Able to apply the principle and theory of science communication, the
application of information technology for communication, the various
types of communication such as communication via infographic,
augmented reality, mobile application, science drawing by information
technology, presentation of science knowledge through science show
and planning the activity learning management

4023709

เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-2-5)
Color Chemistry
อธิบายสารที่ทาให้เกิดสี ชนิด องค์ประกอบของสี การเคลือบผิ ว การผลิตสีเพื่อใช้ใน
งานด้ า นต่ า งๆ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพสี ของสี สั ง เคราะห์ แ ละสี จ ากธรรมชาติ
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี และมีทักษะปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Explain in substances involving color formation, types and compositions
of dyes, coating, color production for various applications and quality
control of synthetic and natural dyes by integration with various scopes
in chemistry, application of chemistry contents, and practice in the
related content through the laboratory experiment
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4023710

เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3 (2-2-5)
Petrochemical Technology
อธิ บ ายการเกิ ด องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องปิ โตรเคมี อนุ พั น ธ์ ข องสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่สาคัญ ของเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ การสารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
การแยกส่วนต่างๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี คุณ สมบั ติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ส าหรั บ กระบวนการปิ โตรเคมี แนวโน้ ม เทคโนโลยี ท างอุ ต สาหกรรม และการน า
สารปิ โตรเคมี ภั ณ ฑ์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ โดยมี ก ารบู รณาการขอบข่ ายสาระ และ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain the formation of petrochemicals, chemical constituents of
petrochemicals, the important of hydrocarbon derivatives of fossil fuels,
exploration for petroleum, separations, production processes, design of
production process in petrochemicals, properties and types of
absorption, role and choosing of catalysts in petrochemicals processes,
trends in industrial technology and the application of petrochemicals by
integrate with various scopes and apply the applied chemistry contents,
and arise the science skill through laboratory experiment

4023711

เคมีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
Industrial Chemistry
อธิ บ ายพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางเคมี อุ ต สาหกรรม ขั้ น ตอนต่ า งๆ ของ
อุ ต สาหกรรมเคมี ส มดุ ล มวล การปฏิ บั ติ ก ารของแต่ ล ะหน่ ว ย การเชื่ อ มต่ อ
การปฏิบั ติก ารของทุก หน่ วย สมดุล พลั ง งาน กับ การไหลและการถ่ ายเทความร้อ น
อุ ต สาหกรรมเคมี ห ลั ก ของไทยและของโลก อุ ต สาหกรรมกระดาษ อุ ต สาหกรรม
น้ามันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การกาจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขีย วที่ เกี่ยวข้อ ง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระและ
มีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain the fundamental of industrial chemistry processes, steps of
process of chemical industry, mass balance, operation of each units,
connection of each energy balance units with flow and transfer energy,
main industrial chemistry of Thailand and the world, paper industry,
Vegetable oil industry, paint industry, management of quality control
technology, waste management of industrial chemistry, related green
chemistry, integrate with various scopes and arise the science skill
through laboratory experiment
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4023712

เคมีเครื่องสาอาง
3 (2-2-5)
Cosmetic Chemistry
อธิ บ ายองค์ ป ระกอบการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ข องสารต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นเครื่ อ งส าอาง
เครื่อ งสาอางเพื่ อความสะอาด เครื่องสาอางสาหรับผิวหนัง เครื่อ งสาอางธรรมชาติ
การวิ เคราะห์ เครื่ อ งส าอาง ประโยชน์ แ ละโทษที่ เกิ ด จากเครื่ อ งส าอาง โดยมี ก าร
บูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้ อหาทางเคมีป ระยุกต์เข้ากับ บริบทของ
ท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain in the production components, properties of the substances
containing in cosmetics, cosmetics for cleanliness, skin cosmetics,
natural cosmetics, analysis of cosmetics, benefit and blame of
cosmetics, integrate with various scopes and apply the applied
chemistry contents with the local context and practice in the related
topics through laboratory experiment

4023301

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Natural Product Chemistry
อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ
วิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การสกัด การแยก การทาให้บริสุทธิ์
การพิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การประยุกต์ใช้
ให้ เกิด ประโยชน์ โดยมี การบู รณาการขอบข่ายสาระ ประยุ กต์ ให้ เข้ากั บ บริบ ทของ
ท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Explain in the classification and chemical structures of the constituents
from natural products, biosynthesis pathways of natural products,
extraction, isolation, purification, identification of pharmagologically
active compounds, biological activities, toxicology, the application of
benefits by having integrated scopes, adapt to the local context, and
practice in the related topics through laboratory experiment
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4023701

เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Environmental Chemistry
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอากาศ น้ า ดิ น และสิ่ ง มี ชี วิ ต ลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
บรรยากาศโลก การเคลื่ อ นย้ ายมลสารต่ างๆ สู่ ชั้น บรรยากาศ มลพิ ษ ทางอากาศที่
สาคั ญ และปฏิ กิ ริย าเคมี ที่ เกี่ย วข้ อ ง ปรากฎการณ์ เรือ นกระจกและช่ อ งโหว่ โอโซน
สมบั ติ ข องน้ า กรด-เบสและคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องน้ า กระบวนการทางเคมี ใ น
แหล่งน้า มลพิษทางน้า องค์ประกอบของดิน สมบัติของดิน กระบวนการทางเคมีในดิน
มลพิษทางดิน การป้องกันและการแก้ไขสิ่งแวดล้อม
Explain in the relationship between air water soil and living things,
general characteristics of the atmosphere, transportation of various
pollutants into the atmosphere, important air pollutant and chemical
reaction, greenhouse effect and ozone hole, properties of water, acidbase and carbon dioxide in water, chemical reaction of water,
component and properties of soil, chemical reaction of soil, soil
pollution and environmental protection and improvement

4023703

เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
Food Chemistry
อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และการเปลี่ ย นแปลงเมื่ อ ผ่ า นกระบวนการ สารถน อมอาหาร สารเจื อ ปน
และสารปนเปื้อนในอาหาร
Explain in structure, physical and chemical properties of carbohydrate,
protein, lipid, vitamin and changes when passing the process, food
preservatives, additives and contaminants in food

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
Chemistry

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry)

เหตุผล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in
Chemistry

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
166 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
130
52
32
6
14
78
68
6
4
6

หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต
1) วิชาชีพครู
หน่วยกิต
2) วิชาปฏิบัติการสอนใน
หน่วยกิต
สถานศึกษา
หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา
หน่วยกิต
1) วิชาเอกบังคับ
หน่วยกิต
2) วิชาเอกเลือก
หน่วยกิต
หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

97
37
22
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

60 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา
1) วิชาเอกเดี่ยว
2) วิชาการสอนวิชาเอก
3) วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เหตุผล
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง
ตาม ห ม ว ด วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป
พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพ การเปลี่ ย น แปลงของ
สัง คมและ สิ่ง แวดล้ อ ม และให้
นัก ศึ กษามี โอกาสเลื อกเรีย นใน
สิ่งที่เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการมากขึ้น
2. จั ด รายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่ อ งมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ
ปริ ญ าตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละ
สาขาศึกษาศาสตร์ 2562
3. ล ดจ าน ว น ห น่ ว ยกิ ต รว ม
ตลอดหลักสูตรลงโดยบูรณาการ
เนื้ อ หาที่ มี ค วามซ้ าซ้ อ น และ
เพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการฝึก
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการจัด การ
เรี ย นรู้ แ บบ Action Learning
ของมหาวิทยาลัย

เหตุผล
4. ป รั บ โครงสร้ า งใน
หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น
กลุ่มวิชาชีพครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
พ.ศ.2562
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
กลุ่มวิชาชีพครู 32 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู 22 หน่วยกิต
1011101 ความเป็นครู
3 (2-2-5) 1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2 (1-2-3)
1011102 ปรัชญาการศึกษา
2 (2-0-4) 1063402 ปรัชญาการศึกษา
2 (1-2-3)
1051501 จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
2 (2-0-4) 1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
1022201 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
และการพัฒนาชีวิต
1022202 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (2-2-5) 1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูใน
2 (1-2-3)
1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 (2-2-5)
ศตวรรษ 21
1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5) 1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2 (1-2-3)
ทางการศึกษา
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
3 (1-2-6)
1053502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา 2 (2-0-4)
การศึกษา
1043401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5) 1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3 (1-2-6)
1023304 การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
2 (2-0-4) 1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
2 (1-2-3)
1044402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
สมรรถนะ
1064101 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6) 1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (1-2-6)
1004901 คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)

เหตุผล

5. ปรับจานวนหน่วยกิต
ชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ าย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรและ
ลดความซ้ าซ้ อ นของ
คาอธิบายรายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
1) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
82 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
68 หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6) 4011107 ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
4011103 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)
4021101 เคมี 1
3 (3-0-6) 4021107 หลักเคมี
3 (2-3-4)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-3-0)
4021103 เคมี 2
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6) 4031117 ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับครู
3 (2-2-5)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
4031103 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
4041401 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6) 4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
4042402 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-3-0) 4021201 เคมีอนินทรีย์
3 (2-3-4)
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-3-0)

เหตุผล
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4022301 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6) 4022306 เคมีอินทรีย์
3 (2-3-4)
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
4022303 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6) 4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-3-4)
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
4022601 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6) 4022606 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู
3 (2-3-4)
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-3-0)
4023501 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6) 4022501 ชีวเคมี
3 (2-3-4)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-3-0)
4023901 สัมมนาเคมี
1 (0–2–0) 4023903 สัมมนาทางเคมี
1 (0–2–0)
4024901 การวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2) 4023904 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
1.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4004801 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
3 (2–2–5) 4023706 ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี
3 (3-0-6)
4004803 การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี
3 (2–2–5) 4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
3 (2-2-5)
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี
2 (1-2-3)
4022701 สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี
2 (1-2-3)

6. ป รั บ เพิ่ ม ร าย วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
วิชาการสอนวิชาเอกให้
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
ของหลัก สูตรให้บั ณ ฑิ ต
เป็ น ครู เ คมี ที่ ส ามารถ
บู ร ณาการองค์ ค วามรู้
ไปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษา
และนาความรู้สู่สากล

เหตุผล
7. มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ราย
วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก ใ ห้
นัก ศึกษามี โอกาสเลือ ก
เรียนได้มากขึ้นและปรับ
ชื่ อ วิ ช า ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและหน่วยกิตให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
8.ปรับ เพิ่ ม รายวิชาเอก
เลือกให้มีความทันสมั ย
แ ล ะ เพื่ อ ให้ เนื้ อ ห า
สอ ด ค ล้ อ งกั บ ระ ดั บ
มัธยมศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6) 4024301 เคมีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
4022404 ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0) 4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
4023503 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6) 4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 (2-2-5)
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1 (0-3-0) 4024302 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6) 4023709 เคมีเกี่ยวกับสี
3 (2-2-5)
4023602 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 1 (0-3-0) 4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี
3 (2-2-5)
4021106 ความปลอดภัยจากสารเคมี
2 (2-0-4) 4023711 เคมีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6) 4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม
1 (0-3-0) 4023712 เคมีเครื่องสาอาง
3 (2-2-5)
4023703 เคมีอาหาร
3 (3-0-6) 4021108 ความปลอดภัยทางเคมี
2 (1-2-3)
4023704 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1 (0-3-0) 4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (2-2-5) 4023703 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
4024701 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6) 4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
4024705 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
3 (3-0-6) 4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
2 (1-2-3)
4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี
2 (1-2-3)
4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ
3 (2-2-5)
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
เหตุผล
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอก
วิชาการสอนวิชาเอก จานวน 2 รายวิชา
วิชาการสอนวิชาเอกจานวน 4 รายวิชา
4004801 การจัดการเรียนรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ 3 (2–2–5) 4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 2 (1-2-3)
ก ลุ่ ม วิ ช าเอ ก บั ง คั บ มี ก าร
ค้นคว้า ฝึก ปฏิ บัติเกี่ ยวกับการจัด การเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ อธิบายความสาคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และ เพิ่มเติมกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการ
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ทั ก ษะ กระบวนการทาง สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทาจากแก้ว สอนวิชาเอกเพื่อให้สอดคล้อ ง
วิ ท ยาศาสตร์ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ไม้ พลาสติก โลหะ และการซ่อ มแซมอุ ปกรณ์ การประดิษ ฐ์สื่ อ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เช่ น STEM STS อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อทางเคมี ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
Inquiry เป็ น ต้ น ก ารวั ด และ ป ระ เมิ น ผลก ารเรี ย น รู้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การ ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ ผลิตอุปกรณ์ เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและ ปี
วางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4022701 สะเต็มศึกษาสาหรับครูเคมี 2 (1-2-3)
4004803 การจัดการเรียนรู้ดา้ นเคมี 3 (2–2–5)
อธิบาย ปฏิ บัติ บูรณาการ เชื่อมโยงและออกแบบกิ จกรรมตาม
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ในเนื้ อ หา หลั ก กฎ และทฤษฎี วิ ช า
ด้านเคมี สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์)
ด้ านเคมี จุ ด ประสงค์ สาระการเรี ย นรู้ ระยะเวลาเรี ย น การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาระหว่ า ง 4 สาระวิ ช า การปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ด้ า นเคมี ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น วิท ยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิด ทาง
พื้นฐาน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี การผลิตและ วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เพื่ออธิบ าย ทานายปรากฏการณ์
การพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ การวัดและ ต่ างๆ ภายใต้ บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ างกั น การใช้ ง าน การจั ด การ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การ เข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่ง ประดิษฐ์ การสร้างเทคโนโลยี
จั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ การจั ด การเรีย นรู้ เกี่ ย วกั บ การ โดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ทดลองและปฏิบัติการเคมี และการจัดการเรียนรู้ของครูเคมี มีอยู่อย่างคุ้มค่า
ในศตวรรษที่ 21
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
เหตุผล
4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3 (2-2-5)
เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นการสอน
อธิบ ายและปฏิ บั ติ ก าร การใช้ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท างเคมี ความ วิ ช าเอกให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย น
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษา วิ ช าการสอนในวิ ช าเอกเพิ่ ม
อุ ป กรณ์ วิ ธี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทางเคมี การจั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ท าง มากขึ้น
วิท ยาศาสตร์ ค่ ายวิท ยาศาสตร์ และการจัด การห้ อ งปฏิบั ติ การ
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
และนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี 2 (1-2-3)
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในเนื้ อ หาสาระส าคั ญ วิ ช าเคมี ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรีย นรู้ รายละเอี ย ดแต่ล ะหั ว ข้ อ ขององค์ ป ระกอบในแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ น้ น
เนื้อหาวิชาเคมี ฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการชั้น
เรียน
4023706 ภาษาอังกฤษสาหรับครูเคมี 3 (3-0-6)
เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษที่
สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ คาศัพท์ เกี่ยวข้องกับวิชาเอก
ที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษา การอ่ า นและการแปลบทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการสื่อสาร
เชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3 (2-2-5)
อธิบ ายหลักการและระเบี ยบวิธีวิจั ย สื บค้ น วิเคราะห์ผ ลงานวิ จัยด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษา
ค้นคว้า การเขียนโครงร่างงานวิจัยวางแผนการทาโครงการวิจัยทางเคมี
และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล

เพื่อให้หัวข้อการ
จั ด การเรี ย นรู้ มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
แล ะ ชั ด เจ น ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ย น รู้ ม าก ขึ้ น
4024901 การวิจัยเคมี 2 (0-4-2)
4023904 โครงการวิจยั ทางเคมี 2 (0-4-2)
และเหมาะสมกับ
เขี ยนเค้ าโครงการวิ จัย ทางเคมี ศึ ก ษา ค้ น คว้า ทดลอง รวบรวม มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการ
สถานการณ์ ใน
เขียนรายงานการ วิจัยและนาเสนอผลวิจัย
วิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติใน
ปัจจุบัน
การวิจัย เพื่อการวางแผนและการทาโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการ
วิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย
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4023901 สัมมนาเคมี 1 (0-2-0)
4023903 สัมมนาทางเคมี 1 (0-2-0)
ศึกษางานวิจัยความรู้ทางเคมีใหม่ๆ จากวารสาร ตารา เทคโนโลยี สามารถบู ร ณาการขอบข่ า ยสาระ มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษา สื่ อ และ
สารสนเทศ แล้วนาผลการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ เทคโนโลยี ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ข้อมูล
กัน
ในบทความวิ ช าการหรื อ บทความวิ จั ย ใหม่ ๆ การน าเสนอ และการ
อภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย

เหตุผล
ไ ด้ เ รี ย น รู้
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ก่ อ นการท าวิ จั ย
จ ริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพมากขึ้น

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
1004901 คุรุนิพนธ์ 1 (0-2-1)
จัด ท าคุ รุ นิ พ นธ์ โดยการรวบรวม วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ส มรรถนะการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ครู ผ่ า นกระบวนการถอด
บทเรี ย นจากการปฏิ บั ติ ก ารสอนและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เหตุผล
เพื่อให้หัวข้อการ
จั ด การเรี ย นรู้ มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
และเหมาะสม
กั บ สถานการณ์
ในปัจจุบัน
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เหตุผล
เพื่อให้หัวข้อการ
จั ด การเรี ย นรู้ มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
แล ะ ชั ด เจ น ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ย น รู้ ม าก ขึ้ น
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
วิชาเอกบังคับ
4021101 เคมี 1 3 (3-0-6)
4021107 หลักเคมี 3 (2-3-4)
ปริ ม าณสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า งและทฤษฎี อ ะตอม ระบบพิ ริ อ อดิ ก อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี
พั น ธะเคมี สมบั ติ ข องแก๊ ส ของแข็ ง ของเหลวและสารละลาย แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุ ล เคมี
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์เคมี
สมดุ ล ไอออน เคมี ไ ฟฟ้ า เคมี อิ น ทรี ย์ เบื้ อ งต้ น และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารที่
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 (0-3-0)
เกี่ยวข้อง
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี
ข้อควรปฏิ บั ติในห้ องปฏิ บัติ การ ความปลอดภั ยเกี่ ยวกั บสารเคมี
การเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไข ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์
และเทคนิ ค ต่ า งๆ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี สารละลาย และ
การเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี
4021103 เคมี 2 3 (3-0-6)
สมดุลเคมี กรด–เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้า
เคมีอินทรีย์ เบื้องต้นและเคมีนิวเคลียร์
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2 1 (0-3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก การไทเทรตกรด–เบส
ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี และการวิเคราะห์สารอินทรีย์

เหตุผล
เพื่อให้หัวข้อการ
จั ด การเรี ย นรู้ มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
แล ะ ชั ด เจ น ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ย น รู้ ม าก ขึ้ น
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
4021201 เคมีอนินทรีย์ 3 (2-3-4)
โครงสร้างอะตอม ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์น อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุ
ฮาร์เบอร์ พลังงานแลตทิซ และผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะ เรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิง อะตอม
โคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมู่ต่างๆ โลหะ และโมเลกุล สัญ ลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้า งผลึก
โลหะผสม สารกึ่งตัวนา ความรู้เบื้องต้นโคออร์ดิเนชันเคมีของสารอนินทรีย์ เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ในตัวทาละลายที่เป็นน้าและที่ไม่ใช่น้า
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1 (0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ สมบั ติ ข องสารประกอบไอออนิ ก โคเวเลนต์ เช่ น
การนาไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความมีขั้ว การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการทาปฏิกิริยาของธาตุ
หมู่ 1A–7A กับน้า และกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของ
ธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน –รีดักชัน ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิด
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2 3 (3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซเมอร์
พั น ธะใน สารเชิ ง ซ้ อ น ท ฤษ ฎี เวเลน ซ์ บ อน ด์ ทฤษ ฎี ค ริ ส ตั ล ฟิ ลด์
ทฤษฎี ลิ แ กนด์ ฟิ ล ด์ สมบั ติ ท างกายภาพของสารเชิ ง ซ้ อ นและกลไกการ
เกิ ดปฏิ กิ ริย าของสารเชิ งซ้ อ น สมมาตร และทฤษฎี ก ลุ่ ม (point group)
และการเตรียมสารเชิงซ้อน
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1 (0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ปฏิ กิ ริย าของไอออนโลหะ การเตรี ย มสารอนิ น ทรี ย์
การเตรี ย มและวิ เคราะห์ ส ารประกอบเชิ ง ซ้ อ น หาพลั ง งานสปลิ ท ทิ ง
(splitting energy) ของสารเชิงซ้อน สมมาตร และทฤษฎีกลุ่ม

เหตุผล
เพื่ อ ให้ หั วข้ อ การ
จั ด การเรี ย น รู้ มี
ความทันสมัยและ
ชั ด เจ น ใน ก า ร
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4022301 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
4022306 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-4)
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เคมี อิ น ทรี ย์ ไ ฮบริ ไ ดเซชั น ของคาร์ บ อน พั น ธะใน อธิบายชนิ ดและกลไกของปฎิกิริย าเคมีอิน ทรีย์ สเตริโอเคมี
สารอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี (Stereochemistry) สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ การเตรียม
ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมปฏิกิริยา และปฏิ กิ ริ ย าที่ เกี่ ย วข้ อ งของสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
ของสารประกอบไฮโดร คาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารอินทรีย์ที่มีหมู่ แอลคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เธอร์ แอลดี ไ ฮด์ แ ละคี โ ตน
ฟัง ก์ ชัน ชนิด ต่ างๆ เช่น แอลคิล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เทอร์ แอลดี ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพัน ธ์ เอมีนและมีทักษะปฏิบัติการ
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน
เคมีในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-0)
เทคนิ ค เบื้ อ งต้ น ในการท าสารให้ บ ริ สุ ท ธิ์ เช่ น การสกั ด การกลั่ น การกรอง
การตกผลึก และโครมาโตกราฟฟี ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การวิเคราะห์
สารอินทรีย์เบื้องต้น การหาธาตุองค์ประกอบในสารอินทรีย์ ทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
และการเตรียมอนุพันธ์ของสารอินทรีย์
4022303 เคมีอินทรีย์ 2 3 (3-0-6)
ศึกษาโครงสร้าง สมบั ติ ปฏิกิริยาการเตรียม ชนิดของปฏิกิริยาและกลไกของ
ปฏิ กิ ริ ย าอิ น ทรี ย์ ที่ มี ไ นโตรเจน ก ามะถั น และฟอสฟอรั ส เป็ น องค์ ป ระกอบ
สารป ระ ก อบ อะ โรม าติ ก สารป ระ ก อ บ พ อ ลิ นิ วเคลี ย ร์ อ ะ โรม าติ ก
สารเฮเทอโรไซคลิก สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติ และสารออร์แกโนเมทัลลิก
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1 (0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ สารอิ น ทรี ย์ ที่ มี ไ น โตรเจ น ซั ล เฟ อ ร์ ฟ อสฟ อ รั ส
เป็นองค์ประกอบ ปฏิกิริยาของสารประกอบอะโรมาติก เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน
ปฏิ กิ ริ ย าฟ รี เ ดล–คราฟ ปฏิ กิ ริ ย าเรื อ งแสง การเตรี ย มสารประกอ บ
เฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา และการเตรียมกรีญารีเอเจนต์

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6)
4022405 เคมีเชิงฟิสกิ ส์ 3 (2-3-4)
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏ ภาค อธิบายและปฏิ บัติ การเรื่อง ทฤษฎี ควอนตัม แก๊ส และทฤษฎี
กฎของวัฏภาค สารละลายและเคมีไฟฟ้า
จ ล น์ ข อ ง แ ก๊ ส ก ฎ ข อ ง อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์ ส ม ดุ ล เค มี
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0)
สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลายจลนพลศาสตร์
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ แก๊ ส อุ ณ หพลศาสตร์ สมดุ ล เคมี สมดุล วั ฏ ภาค ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน
สารละลายและเคมีไฟฟ้า
4022606 เคมีวิเคราะห์สาหรับครู 3 (2-3-4)
อธิ บ าย หลั ก การเคมี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ การค านวณทางเคมี วิ เคราะห์
การวิเคราะห์ป ริม าณโดยน้ าหนั ก การวิเคราะห์ โดยปริมาตร
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสี
เขียวในการวิเคราะห์
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4022601 เคมีวิเคราะห์ 3 (3-0-6)
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ใ นเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ความเข้ ม ข้ น ของสารละลาย สมดุ ล เคมี
การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์ โดยปริมาตรของปฏิกิ ริยากรด–เบส
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการตกตะกอน และปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 (0-3-0)
การวิ เคราะห์ ท างคุ ณ ภาพและปริม าณโดยใช้ เครื่องมื อ อย่ างง่าย การเลื อ ก
อุปกรณ์และเครื่องมือ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ทางคุณภาพของ
ไอออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์โดยน้าหนัก และการวิเคราะห์โดยปริมาตร

เหตุผล
เพื่ อ ให้ หั ว ข้ อ การ
จั ด ก ารเรี ย น รู้ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย
และชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ หั ว ข้ อ การ
จั ด ก ารเรี ย น รู้ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย
และชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
4023501 ชีวเคมี 1 3 (3–0–6)
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้า และบัฟเฟอร์ สมบัติทางเคมีและหน้าที่
ทางชี ว ภาพ ของคาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตี น เอนไซม์ วิ ต ามิ น และ
กรดนิวคลีอิก
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1 (0–3–0)
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การทดสอบสมบั ติ ท างเคมี และการวั ด ปริ ม าณ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน และกรดนิวคลีอิก

4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(2-2-5)
อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีจากธรรมชาติวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ การสกัด การแยก การทาให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์สาร
ออกฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ ความเป็ น พิ ษ
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการขอบข่าย
สาระ ประยุ ก ต์ ใ ห้ เข้ า กั บ บริ บ ทของท้ อ งถิ่ น และมี ทั ก ษะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

เหตุผล
เพื่ อ ให้ หั ว ข้ อ การ
จั ด ก ารเรี ย น รู้ มี
ความทันสมัยและ
ชั ด เจ น ใน ก า ร
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน
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วิชาเอกเลือก
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-2-5)
การศึกษาโครงสร้าง การจาแนกประเภท ประโยชน์และโทษ ชีวสังเคราะห์ของ
สารประกอบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในธรรมชาติ ได้ แ ก่ เทอร์ ปี น อยด์ ฟลาโวนอยด์
กลัยโคไซด์ และอัลคาลอยด์ เป็นต้น การทดสอบประเภทของสารผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชาติเบื้องต้น ศึกษากระบวนการสกัดและแยกสารเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
และการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4022501 ชีวเคมี 3 (2-3-4)
อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบั ติ ข องของเซลล์ คาร์ โ บไฮเดรต ลิ พิ ด โปรตี น เอนไซม์
กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคการทาชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์

เหตุผล
เ นื้ อ ห า วิ ช า
เห ม า ะ ส ม กั บ
ส ถ าน ก าร ณ์ ใน
ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4024301 เคมีพอลิเมอร์ 3(2-2-5)
อธิ บ ายพอลิ เมอร์ เบื้ อ งต้ น โครงสร้ า ง การเรี ย กชื่ อ สมบั ติ
ประเภทของพอลิ เมอร์ ปฏิ กิ ริ ย าการสั ง เคราะห์ พ อลิ เมอร์
พอลิ เมอร์ ที่ ส าคั ญ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพอลิ เมอร์
ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่ นามาใช้ในการ
พัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ พ อลิ เมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบข่าย
สาระ และประยุ กต์ ใ ช้ เนื้ อ หาทางเคมี ป ระยุ กต์ และมี ทั กษะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
4024302 สเปกโทรสโกปีสาหรับเคมีอนิ ทรีย์ 3(2-2-5)
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
ยู วี-วิ สิ เบิ ล สเปกโทรสโกปี ฟู เรี ย ร์ท รานส์ ฟ อร์ ม อิ น ฟราเรด
สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
และแมสสเปกโทรเมทรี
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอากาศ น้ า ดิ น และสิ่ ง มี ชี วิ ต
ลักษณะทั่วไปของบรรยากาศโลก การเคลื่อนย้ายมลสารต่างๆ
สู่ชั้นบรรยากาศ มลพิษทางอากาศที่สาคัญ และปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ ย วข้ อ ง ปรากฎการณ์ เรื อ นกระจกและช่ อ งโหว่ โ อโซน
สมบั ติ ข องน้ า กรด-เบสและคาร์ บ อนไดออกไซด์ ข องน้ า
กระบวนการทางเคมีในแหล่งน้า มลพิษทางน้า องค์ประกอบ
ของดิน สมบัติของดิน กระบวนการทางเคมีในดิน มลพิษทาง
ดิน การป้องกันและการแก้ไขสิ่งแวดล้อม

เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า
เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อ หาในระดั บ
มัธยมศึกษา

เหตุผล
เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า
เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อ หาในระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาและ
เ นื้ อ ห า วิ ช า
เห ม า ะ ส ม กั บ
ส ถ าน ก าร ณ์ ใน
ปัจจุบัน
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
4023712 เคมีเครื่องสาอาง 3(2-2-5)
อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่างๆ ที่ใช้ใน
เครื่ อ งส าอาง เครื่ อ งส าอางเพื่ อ ความสะอาด เครื่ อ งส าอาง
ส าหรั บ ผิ ว หนั ง เครื่ อ งส าอางธรรมชาติ การวิ เ คราะห์
เครื่ อ งส าอาง ประโยชน์ แ ละโทษที่ เกิ ด จากเครื่ อ งส าอาง
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทาง
เคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
4023703 เคมีอาหาร 3(2-2-5)
อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร
โปรตี น ไขมั น วิ ต ามิ น และการเปลี่ ย น แปลงเมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการ สารถนอมอาหาร สารเจือปนและสารปนเปื้อนใน
อาหาร

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เคมีระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562
รายชื่ออาจารย์ประจาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
2. อาจารย์สุธิดา ทองคา
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา

เหตุผล
ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรให้ มี
คุณ วุฒิ ตรงและคุณ สมบั ติ
เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐา น
หลักสูตร

137

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช
2. อาจารย์สุธิดา ทองคา
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ
รายชื่ออาจารย์ประจา
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(400-449)
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่วิชาฟิสิกส์
หมู่วิชาเคมี
หมู่วิชาชีววิทยา
หมู่วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
หมู่วิชาสถิติประยุกต์
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่วิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
หมู่วิชาแพทย์แผนไทย
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
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หมู่วิชาเคมี
(402)
หมู่วิชาเคมี ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดลักษณะเนื้อหา วิชาออกเป็น
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เคมีทั่วไป
เคมีอนินทรีย์
เคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลิเมอร์
เคมีเชิงฟิสิกส์
ชีวเคมี
เคมีวิเคราะห์
เคมีประยุกต์และการสอนเคมี
การเตรียมฝึก และการฝึกประสบการณ์
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(402_1_ _)
(402_2_ _)
(402_3_ _)
(402_4_ _)
(402_5_ _)
(402_6_ _)
(402_7_ _)
(402_8_ _)
(402_9_ _)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายณรงค์ วงษ์พานิช
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ดวงฤทัย จันทร์อินทร์ อินธุอร จาเนียรสุขและ
ณรงค์ วงษ์ พ านิ ช . (2561). การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต กระดาษจาก
หญ้ า คา. รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ราชภั ฏ วิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธัน วาคม 2561). มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 299-304.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2527-2529 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ. นครปฐม
พ.ศ. 2529-2544 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
พ.ศ. 2544-2547 สานักงานเขตการศึกษา 5 จ. ราชบุรี
พ.ศ. 2547-2548 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. เมือง จ. เพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาเคมี 1
2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1
3) เคมีพื้นฐาน
4) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
5) รายวิชาสัมมนาเคมี
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
1) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ. นครปฐม
2) โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี

ลาดับที่

2

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2557-ปั จ จุ บั น อาจารย์ นิ เทศนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2557-ปั จ จุ บั น อาจารย์ นิ เทศนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา
1-2
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 สุธิดา ทองค า วิโรจน์ สามสี อรนุช พงศากสิกร และศศิมาภรณ์ หมื่นสุข.
(2560). การดู ด ซั บ โลหะหนั ก ของเซลลู โลสฟอสเฟตจากเปลื อ ข้ า วโพด.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(1): 262-270. (TCI 1)
2.2 เวธกา เช้าเจริญ สุธิดา ทองค า อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ วัชรินทร์ สุขสนาน
ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ และชนิดา ศรีสาคร. คุณภาพน้าดื่มจากเครื่องทา
ความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้ง
ที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี .
หน้า 226- 231.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2545 – 2546 ครูอัตราจ้างโรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นางสุธิดา ทองคา
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ค.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

ลาดับที่

นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาเคมี 1
2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1
3) รายวิชาเคมี 2
4) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 2
5) รายวิชาเคมีวิเคราะห์
6) รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
7) รายวิชาเคมีอาหาร
8) รายวิชาปฏิบัตกิ ารเคมีอาหาร
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
1) โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา
1-2
1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 พิ ชิ ต สุ ด ตา วั ช ราภรณ์ ประภาสะโนบล นั น ท์ ภั ส สุ ว รรณสิ น ธุ์ . (2558).
สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis
บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการ
ราชภัฏราไพพรรณี ครั้งที่ 9 (19-20 ธันวาคม 2558). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. หน้า 115-122.
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3

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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2.2 วั ช ราภรณ์ ประภาสะโนบล ชุ ลี สั มพดาม ณั ฐ ฐิ นั น ท์ แย้ม พุ ก และจิรพร
กิติยายาม. (2559). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของใบ
เชอร์รี่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (31 มีนาคม
– 1 เมษายน 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า
336-343.
2.3 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สุดารัตน์ รนทะพาน สโรชา ภู่ระย้าและชลนที
สุ น เจริ ญ . (2559). ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและสารพฤกษเคมี ข องหญ้ าคา.
รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม ระดั บ ชาติ ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ จั ย ครั้ ง ที่ 6
(9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี . หน้า
1033-1039.
2.4 ช่ อทิ พ ย์ หอมชื่ น เบญจวรรณ หิ น แก้ ว ศิริลั ก ษณ์ อาสน์ แ ก้ ว วัช ราภรณ์
ประภาสะโนบลและพิชิต สุ ดตา. (2560). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมู ล
อิ ส ระและความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข องงั ว ซั ง . รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 (15 กรกฎาคม 2560). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 345-353.
2.5 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2560). ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและ
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดใบเชอร์รี. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. 14(1): 34-42. (TCI 2)
2.6 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และพิชิต สุดตา. (2560). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลาต้นนกกระลิง
แดง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3(45): 531-542. (TCI 1)

ลาดับที่
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2.7 วั ช ราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2561). ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและการตรวจ
สารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 10(11): 89-100. (TCI 1)
2.8 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห์และศศิวิมล รอดพ้น. (2561).
ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของหญ้าคา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 (29 - 30 มี น าคม 2561).
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 1708-1717.
2.9 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เชษฐ์สุดา ผ่องดี วัชราวลี สมใจและธนาวดี แจ่ม
แจ้ง. (2561). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพฤกษเคมี
ของงัวเลีย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น ครั้ ง ที่ 6 (6 มิ ถุ น ายน 2561). มหาวิ ท ยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ. หน้า 180-185.
2.10 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ดวงฤทัย จันทร์อินทร์ อินธุอร จาเนียรสุขและ
ณรงค์ วงษ์พานิช. (2561). การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้ง
ที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี .
หน้า 299-304.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2545 - 2547
หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
สานักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
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ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2552 – 2556
ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1
2) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
3) รายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
4) รายวิชาปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
5) รายวิชาสเปกโทรสโกปีสาหรับสารอินทรีย์
6) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
7) รายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน
8) รายวิชาการวิจัยทางเคมี
9) รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
10) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี
11) รายวิชาสัมมนาเคมี
12) รายวิชาการเคมีพื้นฐาน
13) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา
1-2

ลาดับที่
4

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวเวธกา เช้าเจริญ
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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1. หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
2. ผลงานวิจัย
2.1 W. Chaocharoen, W. Suginta, A. Schulte. (2017). hYKL-40 cancer
biomarker electroanalysis in serum samples and model cell
lysates: Capacitive immunosensing compared with enzyme label
immunosorbent assays (ELISA). The Analyst. 142(3): 503-510.
2.2 S. Thongsom., W. Chaocharoen., A. Silsirivanit., S. Wongkham.,
B. Sripa., H. Choe., W. Suginta., C. Talabnin. (2 0 1 6 ) . YKL4 0 /chitinase-3 -like protein 1 is associated with poor prognosis
and promotes cell growth and migration of cholangiocarcinoma.
Tumour Biology. 37(7): 9451-63.
2.3 W. Chaocharoen, W. Suginta, W. Limbut, A. Ranok, A. Numnuam,
P. Khunkaewla, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Schulte.
(2015). Electrochemical detection of the disease marker human
chitinase-3 -like protein 1 by matching antibody-modified gold
electrodes as label-free immunosensors. Bioelectrochemistry.
101: 106-113.

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.4 W. Chaocharoen., A. Ranok, W. Suginta., A. Schulte. (2 0 1 5 ).
A microfluidic capacitive immunosensor system for human
cartilage chitinase-3-like protein 2 (hYKL-39) quantification as
an osteoarthritis marker in synovial joint fluid. RSC Advances.
5(104): 85410 – 85416.
2.5 เวธกา เช้าเจริญ, สุธิดา ทองคา, อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์, วัชรินทร์ สุขสนาน,
ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ และชนิดา ศรีสาคร. (2561). คุณภาพน้าดื่มจาก
เครื่องทาความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ราชภั ฏ วิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธัน วาคม 2561). มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 226-231.
2.6 ทวิ พั ฒ น์ วิจิ ต รปั ญ ญารัก ษ์ , วั ช ริน ทร์ สุ ข สนาน, อั จ ฉริ ย ะกู ล พวงเพ็ ช ร์ ,
พรอริยา ฉิรินัง, ธนิดา ชาญชัย และเวธกา เช้าเจริญ. (2561). ความนิยมใน
การบริโภคอาหารท้องถิ่นในจังหวัด เพชรบุรี. รายงานสื บเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 232-238.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาเคมี 2
2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1
3) รายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน
4) รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
5) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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5.
6.

นายพิชิต สุดตา
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.

2.
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5

6) รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7) รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
ประสบการณ์นิเทศ (ร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์)
1) พศ. 2559-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา 1-2
หนังสือ/ตารา/บทความวิชาการ
1.1 พิชิต สุ ดตา. (2558). การใช้ประโยชน์ทางยาพื้นบ้าน สารพฤกษเคมี และ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของมะข่วง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 20(1): 236-250.
(บทความวิชาการ) (TCI 1)
ผลงานวิจัย
2.1 พิชิต สุดตา, กานต์ หลินลาโภ, จริยา ปันโป่ง. (2559). แอลคาลอยด์ที่แสดง
ฤ ท ธิ์ ค ว า ม เป็ น พิ ษ ต่ อ เซ ล ล์ ม ะ เร็ ง . ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 44(1): 88-102. (TCI 1)
2.2 Nicholas, S.K., Geraud, N.S., Sudta, P., Suksamrarn, S., Willis, A.C.,
Bremner, J.B., Kelso, M.J. (2017). Unexpected synthesis of
3-imino-2-(pyrrol-2-yl) isatogen derivatives affords facile access to
the first 2-pyrrolyl isatogen. Synthetic Communications. 47(1): 6267.

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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2.3 Kirk, S.N., Bezos, A., Willis, A.C., Sudta, P., Suksamrarn S., Parish,
C.R., Ranson, M., Kelso, M.J. (2016). Synthesis and Preliminary
Evaluation of 5,7-Dimethyl-2-Aryl-3H-Pyrrolizin-3-ones as
Angiogenesis Inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.
26(7): 1813-1816.
2.4 Sudta, P., Buasiri, K. (2016). Antituberculosis Alkaloids from the
Roots of Zanthoxylum rhetsa. Proceeding on Pure and Applied
Chemistry International Conference 2016 (9-11 February, 2016).
Bitec Bangna Bangkok, Thailand. Page 1007 – 1013.
2.5 พิ ชิต สุด ตา, วัช ราภรณ์ ประภาสะโนบล, นัน ท์ภั ส สุ ว รรณสิ น ธุ์. (2558).
สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ของพื ช สกุ ล
Capparis บางชนิ ด . รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
งานประชุม วิช าการราชภัฏ ราไพพรรณี ครั้งที่ 9 (19-20 ธันวาคม 2558).
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. หน้า 115-122.
2.6 พิชิต สุดตา, วิยะดา ยุงรัมน์, ไพโรจน์ ยอดคีรี. (2559). สารสกัดแทนนินจาก
เปลือกผลมังคุดและการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อชะลอ
การเน่าเสียของน้าตาลสดแทนพะยอม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ งานประชุมวิช าการสวนสุ นัน ทาวิช าการครั้งที่ 4 (26 สิงหาคม
2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ. หน้า 793-804.
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2.7 ช่อทิพย์ หอมชื่น , เบญจวรรณ หิ นแก้ว , ศิริลั กษณ์ อาสน์แก้ว , วัชราภรณ์
ประภาสะโนบลและพิ ชิต สุดตา. (2560). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุ มูล
อิ ส ระและความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ข องงั ว ซั ง รายงานสื บ เนื่ อ งการประชุ ม
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 (15 กรกฎาคม 2560). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 345-353.
2.8 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลาต้นนกกระลิง
แดง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45(3): 531-542. (TCI 1)
2.9 พิชิต สุดตา, ธนะชัย ทองสุข, นันทิพร แตงทับ. (2562). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
และฤทธิ์ ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ของรากมะข่ ว ง. สั ก ทอง:วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 6(1): 37-51. (TCI 2)
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2557
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559-2560
ประธานสาขาวิชาเคมี
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาเคมี 1
2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1
3) รายวิชาเคมีอินทรีย์ 2
4) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
5) รายวิชาสัมมนาเคมี
6) รายวิชาการวิจัยทางเคมี
7) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
8) รายวิชาเคมีและภูมิปัญญาไทย
9) รายวิชาเคมีพื้นฐาน
6) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี
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5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
พ.ศ. 2550-2553 ผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพ
พ.ศ. 2555-2557 ผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา
1-2

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ภาคผนวก ฉ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต

ภาคผนวก ช
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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