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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25501791100544
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Science and Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Science and Technology)
3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ ว2/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ องค์กรวิชาชีพอาจกาหนดเงื่อนไข คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่า งจาก
เงื่อนไขการส าเร็ จ การศึกษาของบั ณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้ว ยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นางสาวศิริพรรณ ศรัทธาผล

37002001XXXXX

อาจารย์

2

นางสาวสุภาดา ขุนณรงค์

37004005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

38002001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาววริษา ปานเจริญ

37003000XXXXX

อาจารย์

5

นายนิรุธ ล้าเลิศ

37001002XXXXX

อาจารย์

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

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล

2560
2550
2546
2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551
2547

3

นายสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กศ.ม. (ฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากร)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

3

3

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

2553
2547
2553
2549
2546
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศ
หนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่าง
ของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าทางสังคม (2) ทาให้อาเซียนเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการ
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริ เริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของ
อาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การ
ประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดั บการศึกษาและการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยต้องพัฒ นาบุ คคลผู้ เป็ น สมาชิกของสั งคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒ นา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิ ปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและ
เพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก จึงต้องเน้น
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความ
หลากหลายบนพื้ น ฐานของเอกลั ก ษณ์ แ ละความแตกต่ า งการพั ฒ นาและประสานความร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะทาให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวั ฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับ รากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครู
ดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึ กษาที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรั ทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครู ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นาและพั ฒ นาท้ องถิ่น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวน
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ความสานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และคณะ
พยาบาลศาสตร์
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูเปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกเปิดสอน
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
สติปัญญา
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสาคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ เจริญมั่นคง ให้
ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสาคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิต สานึกให้แก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในอนาคตข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสาคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการ
เรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของการศึกษาของชาติ
3) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
4) ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
อนาคต
5) มีศัก ยภาพที่จ ะพัฒ นางานในหน้าที่ และเส้ นทางวิช าชีพให้ มีความก้ าวหน้าเป็ นผู้ น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
บัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า สม่าเสมอ
ที่ สกอ. กาหนด
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
บัณฑิต ให้สอดคล้องกับความ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการของผู้ประกอบการ
- ติดตามความก้าวหน้าทางด้าน
ผู้ใช้บัณฑิต และการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนับสนุนบุคลากรด้าน
การสอน วิจัยและบริการ
การเรียนการสอนให้ทางาน
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
บริการแก่องค์กรภายนอก
นาไปปฏิบัติงานจริง
- พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ - จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
เรียนการสอน ให้มีความ
ให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน งานอยู่เสมอ
อนาคต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานศึกษา
-รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความ ข่าว สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
- ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัด
การเรียนรู้
- อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 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
(ข้อบังคับฯ 2553 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 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
2.2.2 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
2.2.3 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.4 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.3.2 นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยนักศึกษาไม่สามารถบันทึก
คาบรรยายของอาจารย์ผู้สอนได้ทัน ขาดความรับผิดชอบและยังแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
ไม่เหมาะสมจึงทาให้ผลการเรียนในภาคการศึกษาต้นไม่ดีเท่าที่ควร
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดสอนเสริมและ/หรือจัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานและ/หรือการสอบปรับพื้นฐาน ในช่วง
แรกเข้าและระหว่างการศึกษา
2.4.2 ให้ คาปรึ กษาแนะแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลั ย และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นปี

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562
2563 2564 2565 2566
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
120
30
30

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการกาหนดจานวนนักศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2562
ค่าบารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(รายหัวนักศึกษา)
เงินเดือนบุคลากร
รวมรายรับ

2563

660,000 1,320,000
90,000

180,000

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

1,980,000 2,640,000 2,640,000
270,000

360,000

360,000

3,240,000 3,348,000 3,456,000 3,564,000 3,672,000
3,990,000 4,848,000 5,706,000 6,564,000 6,672,000

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 22,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) (ให้นาเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบแผ่นดินมาคิด)
หมวดเงิน

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

3,240,000
50,000
100,000
150,000
3,540,000

3,348,000
50,000
100,000
200,000
3,698,000

3,456,000
100,000
150,000
250,000
3,956,000

3,564,000
100,000
150,000
300,000
4,114,000

3,672,000
100,000
150,000
300,000
4,222,000

200,000
200,000
3,740,000
30

200,000
200,000
3,898,000
60

200,000
200,000
4,156,000
90

200,000
200,000
4,314,000
120

200,000
200,000
4,422,000
120

2565

2566

ก. งบดาเนินการ
เงินเดือนบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ใน
การผลิตนักศึกษาตาม
หลักสูตรนี้

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 48,880 บาท/คน/ปี

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ 1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว
ปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
22 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
15 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก
20 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2220200
2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Basic English
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
English in Daily Life
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
English in General Situations
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
English in Workplace
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
Thai for Critical thinking

Non-Credit
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
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หมายเหตุ 1) กลุ่ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นภาษาอั ง กฤษไม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรื อ กรณี ที่ ห ลั ก สู ตร มี มคอ. 1 หรือ มาตรฐานของสาขาวิ ชา ให้ เ ลือ กกลุ่ ม วิ ชาภาษาและการสื่ อ สาร
เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ที่ระดับ A2 และ
รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิ ชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ทั่ว ไปให้มี ระดับ ความยากทางภาษาอั งกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี มี แ นวทางการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนแบบก าหนดปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรอื่นๆที่
ใช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและให้มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2810310
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
2221310
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
2310010
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
3310810
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
2310020
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
2310030
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
2310410
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
2340310
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
3211110
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
3330010
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
3330020
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
3330030
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
3330110
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
3003110
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
Environmental and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life

3 (1-2-6)

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
Mathematics for Business

3 (1-2-6)

3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Innovation Creative for local development
จิตสานึกและวินัยในการจราจร
Conscious mind and Discipline in Traffic
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
รหัสวิชา
1011103
1043406
1043407
1033305

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
3 (1-2-6)
ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2 (1-2-3)
Teacher for Modern Society
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2 (1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3 (1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education

15
รหัสวิชา
1052503
1022203
1023305
1063402

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2 (1-2-3)
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2 (1-2-3)
Competency Based Curriculum Development
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3 (2-2-5)
Competency based Instructional
ปรัชญาการศึกษา
2 (1-2-3)

Education philosophy
1022204
1004901

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
Communication Culture and Society in Digital Age
ครุนิพนธ์
Self-Development Report

2 (1-2-3)
1 (0-2-1)

2.1.2) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1001803
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 1
1002804
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1 (90)
Practicum in Profession of Teaching 2
1 (90)
1003805
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
Practicum in Profession of Teaching 3
1004806
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Internship 1
1004807
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Internship 2
2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4011107
ฟิสิกส์สาหรับครู 1
3 (2–2–5)
Physics for Teacher 1
4011108
ฟิสิกส์สาหรับครู 2
3 (2–2–5)
Physics for Teacher 2
4012208
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2 (1–2–3)
Science Laboratory in School
4013701
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3 (2–2–5)
Earth Science

16
รหัสวิชา
4013401
4062103
4012207
4012109
4012206
4021111
4021112
4031118
4031119
4041104

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (2–2–5)
Astronomy and Space
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
2 (2–0–4)
Environmental Ecology
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครู
3 (2–3–4)
Fundamental Electronics for teacher
ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3 (3–0–6)
English for Science Teacher
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2–2–5)
Science Learning Management
เคมีสาหรับครู 1
3 (2–2–5)
Chemistry for Teacher 1
เคมีสาหรับครู 2
3 (2–2–5)
Chemistry for Teacher 2
ชีววิทยาสาหรับครู 1
3 (2–2–5)
Biology for Teacher 1
ชีววิทยาสาหรับครู 2
3 (2–2–5)
Biology for Teacher 2
คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2–2–5)
Mathematics for Science Teaching

2.2.1) วิชาเอกเลือก
20 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4013901
โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3 (2–2–5)
Scientific Project and Activity
4014905
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2–2–5)
Research for Science Learning Development
4013902
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2–2–5)
Seminar in Science and Science Teaching
4012108
ไฟฟ้าและพลังงาน
3 (2–2–5)
Electricity and Energy
4013702
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2–2–5)
Environmental Science
4013207
วิทยาการคานวณ
3 (2–2–5)
Computing Science
4013206
สะเต็มศึกษาสาหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1–2–3)
STEM Education for Science Teacher

17
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4013501

ธรณีวิทยา
Geology
อุตุนิยมวิทยา
Meteorology
เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia technology
ศาสตร์แห่งของเล่น
Toys Science
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
Instrumental Methods of Chemical Analysis
เคมีอาหาร
Food chemistry
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
School Botanic Garden

4013601
4013205
4013208
4022607
4023703
4033713

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตร
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

3
3

1
1

2
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่

2

1

2

3

ฟิสิกส์สาหรับครู 1
ชีววิทยาสาหรับครู 1
คณิตศาสตร์สาหรับการสอน
4041104
วิทยาศาสตร์
รวม

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

17

9

12

30

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220200
……………
……………
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1011103
(วิชาชีพครู)
4011107
หมวดวิชาเอก
4031118
(วิชาเอกบังคับ)

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21

18
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา
2220201

ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ และการ
พัฒนาชีวิต
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

1

2

6

3
2

1
1

2
2

6
3

2

1

2

3

1

0

90

0

4011108 ฟิสิกส์สาหรับครู 2

3

2

2

5

4031119 ชีววิทยาสาหรับครู 2

3

2

2

5

4021111 เคมีสาหรับครู 1

3

2

2

5

รวม

20

10

14

33

……………
1063402
1052503
1001803

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป
…………….. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
…………….. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
1022204
ครูในศตวรรษ 21
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1002804
2
4012206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2220202

4021112

เคมีสาหรับครู 2

…………….. วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

1

2

6

3
3

1
1

2
2

6
6

2

1

2

3

1

0

90

0

3
3

2
2

2
2

5
5

3

2

2

5

21

10

14

36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24

19
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2220203
……………..
……………..

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)

1022203
4012207
4012208
4012109

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)

………………

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สาหรับครู
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
วิทยาศาสตร์
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

1

2

6

3
3

1
1

2
2

6
6

2

1

2

3

3

2

3

4

2

1

2

3

3

3

0

6

3

2

2

5

22

12

15

39

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

3

1

2

6

2

1

2

3

3
2
3
3
2
21

2
2
2
2
1
13

2
0
2
2
2
14

5
4
5
5
3
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1023305
1033305
1043406

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)

4013701
4062103
……………...
………………
………………

ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

20
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

คุรุนิพนธ์
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 3

1

0

2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1

3

2

2

5

1

0

90

0

4013401

ดาราศาสตร์และอวกาศ

3

2

2

5

……………..
……………….
……………..
……………...

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3
3
3
3
20

2
2
2
2
12

2
2
2
2
14

5
5
5
5
31

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004901

ชื่อวิชา

1043407
1003805

หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเอก
(วิชาเอกเลือก)
วิชาเลือกเสรี

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 26
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004806

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

540

0

6

0

540

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

540

0

6

0

540

1

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

1004807

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 540
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

3.2 ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล*

1

นางสาวศิริพรรณ
ศรัทธาผล

2

นางสาวสุภาดา
ขุนณรงค์

เลขประจาตัว
ประชาชน
37002001XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กศ.ม. (ฟิสิกส์)
ค.บ.(ฟิสิกส์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2560
2550
2546

3

นายสุนันทศักดิ์
ระวังวงศ์

38002001XXXXX

วท.ม. (ฟิสิกส์)
ผู้ช่วย
ค.บ.(ฟิสิกส์)
ศาสตราจารย์

4

นางสาววริษา
ปานเจริญ

37003000XXXXX

5

นายนิรุธ ล้าเลิศ

37001002XXXXX

อาจารย์

วท.ม. (ฟิสิกส์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

2542

2562
30

2563
30

2564
30

2565
30

30

30

30

30

2538
2551
2547

30

30

30

30

2553
2547

30

30

30

30

2553
2549
2546

30

30

30

30
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37004005XXXXX

วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วย
เพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
ศาสตราจารย์ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวศิริพรรณ ศรัทธาผล

2

นางสาวสุภาดา
ขุนณรงค์
นายสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

4

นางสาววริษา
ปานเจริญ
นายนิรุธ ล้าเลิศ

5

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อาจารย์
กศ.ม. (ฟิสิกส์)
ค.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทรัพยากร)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ.(ฟิสิกส์)
อาจารย์
อาจารย์

6

นายสรวิศิษฏ์ รักพาณิชย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

อาจารย์

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

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562
30

2563
30

2564
30

2565
30

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล

2560
2550
2546
2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2551
2547

30

30

30

30

2553
2547
2553
2549
2546
2556

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2547
2541

22

3

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ชื่อ-นามสกุล
7

นางวราภรณ์ นิสสภา

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ /สาขาวิชา
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

8

นางสาวปัทมาพร ยอดสันติ

อาจารย์

นางสาวสุรรี ัตน์ เทมวรรธน์

อาจารย์

10

นางสาวสุดารัตน์ ไชยเฉลิม

อาจารย์

ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562
30

2563 2564
30
30

2565
30

27

27

27

27

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2540

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
2539

27

27

27

27

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2554
2549

28

28

28

28

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

23

9

วท.ด. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

สาเร็จการศึกษาจาก
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2554
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2552
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
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3.2.3 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายวุฒิชัย ฤทธิ

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

อาจารย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
วท.ม. ( เคมี )
วท.บ. (เคมี)
วท.ม.(เคมีอินทรีย์)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

2

นายพิชิต สุดตา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายปัญญา ทองนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางสุมาลี พงศ์ตยิ ะไพบูลย์

อาจารย์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2553
2554
2550
2546
2548
2542
2553
2537
2530

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2536
2529
2526

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี)
2562 2563 2564 2565
28

28

28

28

28

28

28

28

26

26

26

26

24

26

24

30

24

24

24

24

24

ตาแหน่งทางวิชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย
การสั ง เกต การบริ ห ารในสถานศึ ก ษา และการทดลองสอนในชั้ น เรี ย น และมี ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิ เ ทศ การบู ร ณาการความรู้ ใ นการจัด ท าแผนการเรี ย นรู้ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ
นวั ต กรรม เทคนิ ค และยุ ท ธวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าเฉพาะหรื อ วิ ช าเอกได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผล
การ จั ด กา รเ รี ย น รู้ ก าร จั ด กิ จ ก รร มท าง วิ ช ากา ร ก าร วิ จั ยใน ชั้ น เรี ยน เพื่ อ พั ฒ นา ผู้ เ รี ย น
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิ บั ติ ก ารสอน จั ด การชั้ น เรี ย น วั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้ า งสรรค์ ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ และบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่
อบอุน่ มั่นคง ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมิน ผล การจั ดการชั้นเรี ยน การบันทึกและรายงานผลการจัด การเรีย นการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมี
จิตสานึกในการพัฒนาสังคม
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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

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 หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
1 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง
(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัด
ขึ้นโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูปีละไม่น้อยกว่า 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
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4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ
4.4.11 กิจกรรมอื่นๆที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ทางานวิจัยโดยมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน หรือ ผลิตสื่อนวัตกรรม
การเรี ย นการสอน หั ว ข้ อ ของงานวิ จั ย จะต้ อ งเกี่ ย วกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในขณะปฏิ บั ติ ง าน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่
เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศั กยภาพทางด้า นการวิจั ยทางการศึ กษา สามารถศึ กษาต่ อและทาวิจั ยในระดั บ
การศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู
และปฏิบัติการวิชาชีพครู)
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
รหัส
4014905

ชื่อรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.4 จานวนหน่วยกิต
รหัส
ชื่อรายวิชา
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
4014905
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ช่วงเวลาที่เรียน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

จานวนหน่วยกิต (หน่วยกิต)
3 (2-2-5)

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการทาโครงงาน/งานวิจัยให้กับนักศึกษา
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.3 มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.5.5 มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้า วหน้ าในการท าโครงงาน หรือวิ จัย ที่บั นทึก ในสมุด ให้ คาปรึก ษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิ จั ย ดั ง กล่ า วต้ อ งสามารถท างานได้ ใ นขั้ น ต้ น
โดยเฉพาะการทางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีค่านิยมร่วม
ตระหนั ก และยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการท างานของครู การพั ฒ นา
ความรู้ สึ ก ถึ งตัว ตนความเป็ น ครูแ ละมี เจตคติ ต่ อวิ ช าชี พ ครูที่ เข้ ม แข็ ง มี จิ ต
บริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
2. เป็นคนดีมีคุณธรรม
มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ยึดมั่นในวิชาชีพครู
อุด มกาณ์ ค วามเป็ น ครูด้ ว ยความรัก ศรัท ธา ซื่ อสั ต ย์ สุ จริต รับ ผิ ด ชอบต่ อ
วิช าชี พ อุ ทิ ศตนและทุ่ ม เทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบั น ดาลใจ พั ฒ นาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาด เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด ขั้ น สู ง มี ค วามรอบรู้ด้ า น
รู้และมีปัญญา
การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสั มมาชีพ และความมั่นคงในคุณ ภาพชีวิตของตนเอง
ครอบครั ว ชุม ชนและสั งคม มีค วามเพี ยร มุ่ งมั่น มานะ บากบั่ น
ใฝ่
เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒ นาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้
และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มี
นวัตกรรม
ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทัน
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและของโลก มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้
พัฒ นาความรู้ งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาตนเอง ผู้เรียนให้ เต็ม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. เป็นผู้มีความสามารถ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและ
สูงในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรีย นรู้และมีความสุ ขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้
เทคนิ ค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย สื่ อ แหล่ ง
เรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรมและการวิจัย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน
ความรู้ เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ตลอดจนนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมี
และใส่ใจสังคม
ส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสานีกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงานมีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิตใจ
1.5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
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) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
3.4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
3.6) ประเมินจากการแต่งกาย
3.7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
2.1.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
1.2) มี ค วามรอบรู้ ติ ด ตามความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที่ ศึ ก ษา และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
2.1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดองค์
ความรู้
2.2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
2.3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
2.4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5) การสอนแบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ฝึ กการแก้ปั ญ หา
จากสถานการณ์จริง
2.6) 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) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่างๆ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
3.7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
1.2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
1.3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
1.4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
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) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF)
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
3.2) ประเมิน จากการรายงานผลการด าเนิน งานและการแก้ปั ญ หาที่ เกิด จากการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
3.3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
3.4) ปรเมินจากโครงงาน (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
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
1.3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
1.4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ างเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
1.5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรื อองค์กร
อย่างเหมาะสม
1.6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
2.1) กิจกรรมค่าย เพื่อ ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม
2.2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
2.3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
2.4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2.5) ส่งเสริมให้นั กศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็ น ภายในกรอบแห่ งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
2.6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
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) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลั พธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภั ย
ออนไลน์การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสาร สนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิ เคชั่น ที่
เป็ นประโยชน์บ นอุ ปกรณ์ ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ ต และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนา
และสามารถทดลองทาได้
1.4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
1.5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.6) สามารถติ ดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวัต กรรม และสถานการณ์ โลก
ปัจจุบัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) สอนโดยการกาหนดปัญ หาเป็นฐาน เพื่อ ส่งเสริมให้ มีการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
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 Mamagement System: LMS
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
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 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลก
พลวัต
2310810 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
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น













  



  

  



















2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง













  



  

  































  



  

  































  



  

  

















2340310 ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับกฎหมาย













  



  

  



















3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล













  



  

  



















3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน













  



  

  



















3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่













  



  

  



















3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม













  



  

  



















3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ













  



  

  































  



  

  































  



  

  



















4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี













  



  

  



















4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว
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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 การทาอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ













  



  

  































  



  

  































  



  

  































  



  

  



















5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
6840110 จิตสานึกและวินัยในการจราจร













  



  

  































  



  

  































  



  

  































  



  

  



















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 และจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ
1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี จิตสานึกใน
การธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุ ณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
2.3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
2.4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
2.5) การเรี ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (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)
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3.2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3.3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
3.5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
3.6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.7) วัด และประเมิน จากผลการเข้าร่ว มกิ จ กรรมเสริมความเป็ น ครูเป็ น รายปี ต ลอด
หลักสูตร
2.2.2 ด้านความรู้
1) การเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัชญาความเป็นครู
จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่ว ยเหลื อ แก้ไขปัญ หา ส่ งเสริมและพัฒ นาผู้เรียน หลั กสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ การวั ด ประเมิ น การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวิ จั ย และการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบู ร ณาการความรู้ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง และการบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ อาทิ
การบู รณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้
(PLC) และ มีความรู้ในการประยุกต์ใช้
1.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ อาทิเช่น ด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
พื้นฐาน ได้แก่ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ได้แก่ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ ไฟฟ้าและ
พลังงาน วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของสังคม
และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
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1.4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
1.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (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
3.4) วัดและประเมินจากการนาเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.6) วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ตลอด
หลักสูตร
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าว
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ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)
และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บัติ งาน และวินิจฉั ยแก้ปั ญ หาและ
พั ฒ นางานได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
1.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
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 ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (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 ธีเกี่ ยวกั บ ประเด็ น วิก ฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3.2) วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.6) วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ตลอด
หลักสูตร
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่ น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม
1.2) ทางานร่วมกับ ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสั มพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
1.4) มีภ าวะผู้น าทางวิช าการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสั งคมอย่าง
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 ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (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
3.3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
3.4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.5) วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ตลอด
หลักสูตร
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1) วิเคราะห์ เชิงตัว เลข ส าหรับข้อมูล และสารสนเทศทั้ งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.2) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพู ด การเขียน และการนาเสนอด้ว ยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
1.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อ มู ล และสารสนเทศ อี ก ทั้ งตระหนั ก ถึงการละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์แ ละการลอกเลี ย น
ผลงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) การติ ด ตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคัญ ด้ านการศึ ก ษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2.2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้ านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
2.3) การจัดทาอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
2.4) การเรี ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ ด้าน
การศึกษา
3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญการศึกษาที่
มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3.3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3.4) วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ตลอด
หลักสูตร
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2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1.1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
1.2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด
และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
1.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้เรีย นรู้จากประสบการณ์
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 โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณ ธรรมจริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกั น แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความ
ซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
1.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
1.5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้ นั กเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2.1) การเรี ย นรู้โดยบู รณาการการปฏิ บั ติงานจริงในสถานศึก ษา (Work-integrated
learning: WIL)
2.2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก วิธี
ส อ น กั บ เท ค โน โล ยี (Technological Pedagogical Content Knowledge:
TPCK)
2.3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.4) การเรี ย นรู้ โดยบู รณาการการปฏิ บั ติ งานจริงในสถานศึก ษา (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) วัดและประเมิ น จากผลการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริม ความเป็ น ครูเป็ น รายปี ตลอด
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 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิต
1022204 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ
21
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา
1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ
1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1004901 คุรุนิพนธ์
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

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

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
4011107 ฟิสิกส์สาหรับครู 1
4011108 ฟิสิกส์สาหรับครู 2
4021111 เคมีสาหรับครู 1
4021112 เคมีสาหรับครู 2
4031118 ชีววิทยาสาหรับครู 1
4031119 ชีววิทยาสาหรับครู 2
4012109 ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
4012206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4012207 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครู
4012208 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
4013401 ดาราศาสตร์และอวกาศ
4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
4041104 คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
4062103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

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

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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2.2.2 วิชาเอกเลือก
4012108 ไฟฟ้าและพลังงาน
4013205 เทคโนโลยีสื่อประสม
4013206 สะเต็มศึกษา
4013207 วิทยาการคานวณ
4013208 ศาสตร์แห่งของเล่น
4013501 ธรณีวิทยา
4013601 อุตุนิยมวิทยา
4013702 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4013901 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
4013902 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์
4014905 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่องมือ
4023703 เคมีอาหาร
4033713 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

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

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้ น ตอนและวิธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการด าเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ
และการรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
โครงการวิจัย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 10) ดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอก ไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษา
ภาคนอกเวลาปกติ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
1.2 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครู กั บ อาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(ระบุรายละเอียด)
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน
การสอน การวิจั ย การบริการวิช าการ การทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม และการทาผลงานเพื่ อ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกากับ มาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลั กสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน

การดาเนินการ

1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ต รประจาหลั ก สู ต รเกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ตรไม่ ได้ แ ละต้ อ ง
ประจ าอยู่ ใ นหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติขออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์ แ ละต้ อ งมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไม่ ใช่ ส่ ว นของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 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. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
การด าเนิ น เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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2. บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

การดาเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใน
มคอ.2 ซึ่ ง ครอบ คลุ ม มาตรฐาน ผลการเรี ย น รู้ 6 ด้ า น
ประกอบด้ วย 1) ด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ 5) ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้
นับจานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี และค านวณร้ อยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี งานท าเที ย บกั บ จ านวน
บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

3. นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับ
หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรีย นและมีกิจ กรรมการพั ฒ นาในรูป แบบต่าง ๆ เพื่อให้ นั กศึกษามีค วามรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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เกณฑ์การประเมิน
1. การรับนักศึกษา

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา

การดาเนินการ
มีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีเกณฑ์และเครื่องมือใช้ใน
การคัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่
จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
1. ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พื้นฐาน การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ความสุข อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มีระบบการดูแลให้คาปรึกษาและระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสู ง อั ต ราการส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนผักศึกษา

4. อาจารย์
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คื อ อาจารย์ เพื่ อ ให้ ได้ อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสม มี
คุณ สมบั ติ ส อดคล้องกับ สภาพบริบ ท ปรัชญา วิสั ยทัศน์ของหลั กสูตร คณะและมหาวิทยาลั ย มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาวและกิ จ กรรมการด าเนิ น งาน ตลอดจนการก ากั บ ดู แ ลและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2. คุณภาพของอาจารย์

3. ผลที่เกิดกับอาจารย์

การดาเนินการ
1. ระบบการรับอาจารย์
มีการกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ปรัช ญา วิสั ยทั ศน์ของหลั กสู ตร คณะและมหาวิทยาลั ย มี
กลไกในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์
1. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
มี อั ต ราก าลั งของอาจารย์ ให้ มี จ านวนเหมาะสมกั บ จ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) สาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้เรียน โดย
มีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดาเนินการ ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร

การดาเนินการ
มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ การจั ด ท ารายวิ ช าต่ าง ๆ ให้ มี เนื้ อ หาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 1. มีการวางระบบผู้ส อนแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้
ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้ ส อนวิช านั้น ๆ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รับ ความรู้ ประสบการณ์ แ ละได้ รั บ การพั ฒ นา
ความสามารถจากผู้รู้จริง
2. มีกระบวนการการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มีการจัดการเรีย นการสอนที่มี การบู รณาการกับการวิจัย
การบริก ารวิช าการทางสั งคมและการท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3. การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินที่มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการ
ประเมิ น ตามสภาพจริง (authentic assessment) มี ก ารใช้
วิธีก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงและมี
วิ ธี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
4. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา เป็นต้น และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพ ยากรที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ เช่น อุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้ องสมุด หนังสือ ตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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6.1 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์การประเมินผล
มีแผนการจั ดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณแผ่ น ดิน และเงิน รายได้เพื่ อ
จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย น การสอน
โสตทัศนูป กรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับ การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา

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
อาคารสถานที่
1
อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จานวนห้องที่มีอยู่
24

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อุปกรณ์การสอน
ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
กล้องโทรทรรศน์ขนาด 8 นิ้ว CELESTRON สีดา
กล้องโทรทรรศน์ขนาด 6 นิ้ว MEODE สีดา
กล้องโทรทรรศน์ขนาด 4นิ้ว SATTELLITE สีดา
เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter)
เครื่องมือวัดการเผาไหม้ (Testo360)
ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven UN160)
เครื่องฉายภาพ (LCD Projector )
โถดูดความชื้น (Duran)
เครื่องชั่งสามคาน
ชุดทดลอง โต๊ะแรง
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตาแหน่ง
เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 3 ตาแหน่ง
เครื่องมือศึกษาวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือศึกษาลอจิกทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter)
เครื่องวัดสเปคตรัมของเสียง(Sound Spectrum Meter)
ชุดศึกษากฏของคูลอมบ์ (Coulomb's Law Apparatus)

จานวนที่มีอยู่
7 ห้อง
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
6 ตัว
1 ตัว
10 เครื่อง
6 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
2 ชุด
2 ชุด
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
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ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

อุปกรณ์การสอน
ชุดการทดลองระบบดิจิตอล (Digital Trainer Kit)
ชุดการทดลองอินเตอร์เฟสติง (Interfacing System Module)
ชุดการทดลองการไฮเทนซีสของแม่เหล็ก
ชุดการทดลองสมดุลของกระแส (Current Balance)
ชุดการทดลองคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Trainer)
ชุดการทดลองสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนาและขดลวดเหนี่ยวนา
การศึกษาปรากฏการณ์ของฮอล (Hall Effect Apparatus)
ชุดการทดลอง Millikan's Oil Drop
ชุดการทดลองค่าคงที่ของ Planck
ชุดการทดลองการแทรกสอดของ Michelson
ชุดการทดลองค่าคงที่ของ Stefan-Boltqmann

เครื่องสเปคโตรมิเตอร์
ชุดการทดลองสมดุลทางความร้อน
ชุดการทดลองการนาความร้อนและนาไฟฟ้าของโลหะ
เครื่องกาเนิดสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องวัดวงจร LCR
มัลติมิเตอร์ แบบเข็ม
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าสลับ
ชุดการทดลองเวกเตอร์ของแรง
เครื่องวัดวัตต์ไฟฟ้า
เครื่องโซโนมิเตอร์
เครื่องเทอร์โมมิเตอร์
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าน้อย
เครื่องหาค่าแรงดันไฟฟ้า
เครื่องหาความต้านทานที่ไม่ทราบค่า
เครื่องมัลติมิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (Voltmeter ;AC/DC)
เครื่องกาเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ (Rf Generator)
เครื่องวัดความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
เครื่องกาเนิดสัญญาณไฟฟ้า (Function generator)
ชุดการทดลองไฟเปอร์ออฟติค (Fiber Optics Trainer Board)
ชุดการทดลองเรื่องการตกอย่างอิสระ
ชุดการทดลองอิเล็กโทรนิคโลจิ (Electronics Logic Trainer)
ชุดการทดลองอินเตอร์เฟกติง (Interfacing System Module)
ชุดการทดลองเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก

จานวนที่มีอยู่
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
15 ตัว
10 ตัว
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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ลาดับ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

อุปกรณ์การสอน
เครื่องวัดความดัน (Barometer; Fortin)
ชุดศึกษาทางด้าน จีโอจิเคล (Geological Analysis Set)
ชุดการศึกษาเพนดูลัมชนิดคู่
เครื่องวัดความยาวอย่างละเอียด (Dial Caliper)
ชุดการทดลองไจโรสโคป
ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น
ชุดการทดลองหาความตึงผิว
ชุดการทดลองแหล่งกาเนิดแสง
ออสซิลไลสโคป 60 เมกะเฮิร์ต
ออสซิลไลสโคป 100 เมกะเฮิร์ต

จานวนที่มีอยู่
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
5 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่อง
2 เครื่อง

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
การดาเนินการ
1. มี ห นั ง สื อ และต าราในปริ ม าณเพี ย งพอและ 1. สาขาวิชาประสานงานกับสานักวิทยบริการ ใน
คุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนและจานวน การจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์
นักศึกษา
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น
2. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในปริมาณเพียงพอและคุณภาพ 2. คณะและสาขาวิช าส ารวจความต้ อ งการวัส ดุ
เหมาะสมกั บ การเรี ย นการสอนและจ านวน และครุภั ณ ฑ์ เป็ น ประจ าทุ ก ปี มีก ารจั ดหาวัส ดุ
นักศึกษา
อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ และสื่ อ การเรี ย นการสอน
เพิ่มเติม
3. มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัยโดยมีสานักวิทย 3. สาขาวิชาประสานงานกับสานักวิทยาบริการฯ
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดหาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. มีโรงเรียนสาหรับการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ 4. สาขาวิ ช าประสานกั บ คณะครุ ศ าสตร์ และ
อย่ างน้ อย ๑ โรงเรีย น และโรงเรี ย นในเครือข่าย โรงเรียนเครือข่ายเพื่อจัดหาโรงเรียนสาหรับการฝึก
เพียงพอตามจานวนนักศึกษา
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ เ พี ย งพอตามจ านวน
นักศึกษา
5. มี พื้ น ที่ ส่ ง เส ริ ม กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น รู้ เช่ น 5. จั ด พื้ นที่ 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 เว็ บ ไซต์ บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
6. มี ก ารจั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์เน็ ต และ 6. จั ดสรรคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์เน็ ต และระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนั บสนุ นการเรียน อิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ส าย เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรีย นการ
การสอนเพียงพอตามจานวนนักศึกษา
สอน
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสารวจความต้องการห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ วัส ดุ
ครุภัณฑ์ เอกสาร ตาราเรียนและสื่ออื่นๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์เป็น
ประจาทุกปีการศึกษา คณะดาเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือหรือวารสารต่างๆ เพื่อรายงานบริหารและ
คณาจารย์เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
(1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน X
การประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(3) มีร ายละเอี ยดของรายวิ ชา และรายละเอี ยดของประสบการณ์ X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผล X
การด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนิสิ ต/นัก ศึกษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) คณาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศ อบรมหรื อ X
คาแนะนาด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
(9) คณาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(11)
(12)
(13)
(14)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน X
ทุกกิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู รณาการการเรีย นรู้ กั บ การปฏิ บั ติ งาน X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
จานวนผู้ที่จะสาเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่าตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
ร้อยละ 100

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ในการประเมิ นและปรับ ปรุงยุท ธศาสตร์ที่ ว างแผนไว้เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย น
การสอนนั้ น พิ จ ารณ าจากตั ว ผู้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษา การตอบค าถามของนั ก ศึ ก ษาในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง เมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่ ส ามารถท าให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ใจได้ ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ส อน การทดสอบกลางภาคเรี ย น
และปลายภาคเรี ย น จะสามารถชี้ ได้ ว่ าผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ได้ ส อนไป หากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั กศึ กษาได้มี การประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ในทุ กด้าน ทั้ งด้ านทั กษะกลยุ ทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูต รในภาพรวมนั ้น จะกระทาเมื่อ นัก ศึก ษาเรีย นจบหลักสูต ร และจะต้อ งออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จานวน 1 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ ข องครู ทุ ก อย่ า งเสมื อ นเป็ น ครู ป ระจ าการคนหนึ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อ เนื่ อ งกั น เป็ น เวลาอย่ างน้ อ ย 15 สั ป ดาห์ หรือ 540 ชั่ว โมง/ภาคการศึ กษา ซึ่งจะเป็ น ช่ว งเวลาที่
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่
มีความรับผิ ดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช าอย่ า งน้ อ ย 1 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทา
ให้ ท ราบปั ญ หาของการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ งในภาพรวม และในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ 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
การปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก
5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Non-Credit

Basic English

การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้อื่น การตอบคาถาม
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ตลอดจนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
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
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ าน และ เขี ยน โดยอาศั ยความรู้เบื้ อ งต้ น ทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาล
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using
basic knowledge of English grammar, funcation 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
การติ ดต่ อสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ คุ้ นเคยและไม่คุ้ น เคย การใช้คาศัพ ท์
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมเน้ นฝึ กปฏิบั ติ แบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms,
and grammer in both familiar and unfamiliar situations focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3(1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย การใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของ
ภาษา การใช้น้าเสียงในการพูกสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความ
จากงานเขี ยนประเภทต่ าง ๆ เขี ยนผลงานประเภทต่ าง ๆ ตามหลั กการเขี ยน มี
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the
situation. Analye 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 comprenension from various types
of writing, writing various types of works according to the principles of
writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2220520

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้น
การพูด การเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ
การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ การเขี ย นหนั ง สื อ โต้ ต อบทางธุ ร กิ จ การเขี ย นข่ า ว
ประชาสั มพัน ธ์ทางธุรกิจ การสื่ อสารธุรกิจผ่ านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
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

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และนาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟัง
เพื่ อ การตี ค วาม การฟั ง อย่ างมี วิ จ ารณญาณ รวมถึ งการอ่ านเพื่ อ จั บ ใจความ
การอ่ า นเพื่ อ การวิ เ คราะห์ การอ่ า นเพื่ อ การตี ค วาม และการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 toword 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
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2810310

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการกับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ก การเลื อ กกิ จกรรมนั น ทนาการในชี วิต ประจ าวัน ฝึ ก ปฏิ บั ติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อ
สร้างความมีคุณค่าในตนเอง 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
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ
การด าเนิ น ชีวิต ที่ ส อดคล้ องกั บ ความจริงของโลกและชี วิต การพั ฒ นาตนให้ มี
จริ ย ธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลั ก ศาสนา หลั ก ไตรสิ ก ขา และหลั ก
จริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒ นาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมี
สันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
forpeaceful living together with other people and society,focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies.
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รหัสวิชา
2310010

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ ต่อการดารงชีวิต
ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ด้ านชี ว วิท ยา จิ ต วิ ท ยา สั งคมวิ ท ยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการทางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3(1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลั บ ของการสื่ อ สาร โครงสร้ า งขององค์ ก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก าร ได้ แ ก่
การประชาสั มพั นธ์ด้ว ยหลั กจิตวิท ยา การบริห ารจัดการกับ ข่าวลื อ การสร้าง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล จิตอาสาเพื่อ
พั ฒ นาชุ ม ชน เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group
and organization, a good messenger and reciever, 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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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2221210

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(1-2-6)
The King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและ
สั งคมตามพระบรมราโชบาย เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development ,principles of the royal projects, as well as analye 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.

2310020

เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3(1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุ รีและท้ องถิ่นใกล้ เคียง ชนเผ่ าและชาติพัน ธุ์
อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ วั ฒ นธรรม สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใ นการสร้างงานช่าง
เมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่ น ทั ก ษะงานช่ า งเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ งในงานช่ า ง และฝึ ก
สร้ างสรรค์ ผ ลงานทางช่ างตลอดจนการสื บ ทอดวัฒ นธรรมและประเพณี ข อง
จั งหวัดเพชรบุ รี เน้ นฝึ กปฏิ บั ติแ บบบู รณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ยวข้อ งอย่าง
หลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
Geography, history of Petchaburiprovince 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 Kingin Phetchaburi province,ploblem 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 condtruction of Phetchabur
icrafsmanship, the theory and the integrated practice from a variety
of the relevant case studies such as the appreciation of the craft
andpractice 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.

2310030

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3(1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจน ถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมื อง และระบบการบริห าร
ราชการไทยในปัจจุบัน ประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพั ฒ นาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ
แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม การปรั บ ตั ว ภายในชุ ม ชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล
การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย -แปซิฟิก และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

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
2310410

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3(1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ และการอยู่ร่วมกันในสั งคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และ
วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิต
อาสาและจิ ต สาธารณะเน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

72
รหัสวิชา
2340310

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎ หมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน
ศึกษาหลั กกฎหมายและนิติสั มพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ ง และกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้
กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การทุจริตและคอรัปชั่น ระบบ
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่น นโยบายและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่า
ทั น สื่ อ ในบริ บ ทสั งคมข้ อ มู ล ผลกระทบจากสื่ อ ทั ก ษะและองค์ ป ระกอบการ
วิเคราะห์ สื่ อ เพื่ อการรู้เท่ าทั น หลั กการรับ และเข้ าถึ งข้ อ มูล ข่าวสารจากสื่ อทุ ก
ประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคม
ในรูปแบบต่าง ๆ และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

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
3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การ
ประยุกต์ใช้หลั กเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน การบริหารการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ คคล งบการเงิน ส่ ว นบุ ค คล รายได้ ของบุ ค คล การ
บริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะ
และเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริ หารความเสี่ยงและการ
ประกัน ความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผน
การเงินในแต่ละช่วงอายุ และเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 managemen, 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, and focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

74
รหัสวิชา
3330020

3330030

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3(1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่
ต่ า งๆ ทางด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ การควบ คุ ม ทางการเงิ น และธุ ร กิ จ
การด าเนิ น การของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มแบบต่ า งๆ การเริ่ม ตั น ธุ รกิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
การแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การจัดทาแผนธุรกิจ
และการฝึ กปฏิ บั ติก ารทดลองเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ เน้น การฝึ กปฏิ บั ติแ บบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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, and focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความส าคั ญ ของผู้ น าและภาวะความเป็ น ผู้ น า รู ป แบบของผู้ น า
บทบาทของผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี จิ ต วิ ท ยาและทั ก ษะการเป็ น ผู้ น า การพั ฒ นา
บุคลิ กภาพส าหรับผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพู ดในที่ ส าธารณเพื่ องานอาชี พ และเน้ น การฝึ ก ปฏิบั ติ แบบบู รณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
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รหัสวิชา
3330110

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ การพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการโดย
ใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 or integrated practice using a variety of the
relevant case studies

3003110

ทักษะในศตวรรษที2่ 1 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ ส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อย่ า งมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
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

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1810310

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุป ระสงค์และประโยชน์ของการเล่ นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลังกาย การว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
กีฬาเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการ
แข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ
โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อ

76
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบองค์ รวม เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
compettion 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 แสดงวิธีการค านวณตามล าดั บขั้น การด าเนิ น การตัว เลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิ ง
สัญ ลักษณ์ และรูป แบบในการอธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงเหตุผ ล การเลื อกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ และอธิบายข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analysis, Design and Present how to calculate in order of steps
operations, numbers, proportions, percentages, 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

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ ด้ านพลั งงานและภาวะโลกร้อ น ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ต่าง ๆ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
dialy 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
4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3(1-2-6)
Environmental and Green Technology
ความส าคั ญ ของสิ่ งแวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ การ
วางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิด
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ผลกระทบและการป้ อ งกั น อั น ตรายจากภั ย พิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒ นาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
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4420310

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
เคมีกับภูมิปัญญาไทย การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ
ภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ การเกษตร การแพทย์ ความงามและ
การดารงชีวิต รวมทั้งการใช้ส ารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap,
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts,
cosmatics, 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 the use of chemicals in
the right way, and detoxcification of hazard chemicals focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3(1-2-6)
Mathematics for Business
คณิ ต ศาสตร์ พื้น ฐานที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน สั ดส่ วน ร้อยละ การคานวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อน
ชาระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3(1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เหตุ ผ ล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และ
การนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหารคุณ ค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การ
ประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพื่อการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติ
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

4520120

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัด การบรรจุ หลักการตลาดและ
การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทาขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องดื่มเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มการตลาด
และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง
ได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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.
4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3(1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเป ลี่ ย น แป ลงของความห ลากห ลายท างชี ว ภ าพ การป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ชี ว ภาพในด้ านต่ าง ๆ ด้ า นการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น จริ ย ธรรมการอนุ รั ก ษ์ การรบกวนและโครงสร้ า งชุ ม ชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์
การจั ด การระบบนิ เวศ การอนุ รัก ษ์ รัฐ ศาสตร์แ ละเศรษฐศาสตร์ก ารอนุ รัก ษ์
ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ
ปั ญ ญาท้องถิ่น ในการใช้ประโยชน์ จากพืช พรรณ วิจารณญาณ และทักษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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 dialy 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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5600010

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ ง
เพาะปลู ก การจัดการทรัพยากรทางน้า การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน
การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ดารงชีวิต เกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย
การแปลรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได้ อ ย่ างยั่ งยื น เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู รณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
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 dialy 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
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงาน การเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า
การคิ ด ค่ า ไฟฟ้ าเบื้ อ งต้ น สถานการณ์ พ ลั งงานของประเทศไทยและของโลก
การศึ ก ษาเทคโนโลยี พ ลั งงานที่ ยั่ งยื น ในโครงการพระราชด าริ การประหยั ด
พลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลั งงาน แนวทางการประหยัดพลั งงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลั งงาน
การบู รณาการเทคโนโลยีพลั งงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน
เพื่ อเน้น รากฐานการพัฒ นาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for local development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไปสู่ น วั ต กรรม แนวคิ ด เชิ ง ออกแบบ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ การเขี ย นแผนการด าเนิ น งาน การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพิ่มมูลค่าและพัฒ นาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์
หลั ก การจั ดการกั บ ความคิด สร้างสรรค์ ทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญา การต่ อยอดเชิ ง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้ องถิ่น เน้ นฝึ กปฏิ บั ติแ บบบู รณาการจากกรณี ศึก ษาที่ เกี่ยวข้อ งอย่าง
หลากหลาย
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

จิตสานึกและวินัยในการจราจร
3(1-2-6)
Conscious mind and Discipline in Traffic
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่ เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับ
ขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
จิ ต ส านึ ก ในความปลอดภั ย ในการจราจร เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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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7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3(1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารสมั ย ใหม่ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การกาหนดความต้ องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การ
ค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ
รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ งานคอมพิ ว เตอร์แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตารางการ
คานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพล
วัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communicationtechnology,
the use of information and communication technologies, reporting,
creating spreadsheets, presentations, network communication and
the effectivelyuses 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 presenatations. Practicing
the operating system program data query, word processing,
sperdsheet and presentation, computer application to relate with
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from
a variety of relevant case studies

8710010

ชีวิตและสุขภาพ
3(1-2-6)
Life and Health
กาเนิ ดและพัฒ นาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อม
และปัจจัย ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพ
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

แห่งชาติ วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธี ช่วยฟื้นคืนชีพ วิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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, appoarches of care
for disaster victims focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1011103

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
2(1-2-3)
Teacher for Modern Society
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒ นาผู้ เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ดารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิช าชีพ ครู คุณ ธรรม จริยธรรมส าหรับ ครู จิตวิญ ญาณความเป็น ครู กฎหมาย
สาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคม
ยุคใหม่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมัย 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 self-development to become a good teacher, know
broadly, be up-to-date, and keep up with changes in present and
future

85
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

1063402

ปรัชญาการศึกษา
2(1-2-3)
Education philosophy
วิเคราะห์เชื่อมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของ
การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย
การศึกษา แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนฐานสมรรถนะที่สอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา บริบท
และนโยบายการศึกษาต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานตาม
บทบาทของครูและการดารงชีวิตอย่างสมดุล
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.

1052503

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต
2(1-2-3)
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อ
พั ฒ นาผู้ เรี ย นตามศั ก ยภาพและช่ ว งวั ย โดยใช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ท าง
จิตวิทยาพัฒ นาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้
คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒ นาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒ นาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนา
และข้อ มู ล ย้ อนกลั บ แก่ผู้ ป กครองและผู้ เกี่ ยวข้ องเพื่ อส่ งเสริม พั ฒ นาและดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิด เพื่ อน าไปประยุก ต์ใช้ ในการพั ฒ นาตนเองในการเป็ น ครูที่ ดี มีค วามรอบรู้
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,
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

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.
1022204

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครูในศตวรรษ 21
2(1-2-3)
Language and Culture for Teachers in 21st century
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ โดยการวิ เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี วาทวิท ยาส าหรับ ครู
หลักการ การสร้างวัฒ นธรรมเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้
สถานการณ์ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสื่อสารใน
การจั ด การเรี ย นการสอน การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ จรรยาบรรณการสื่ อ สาร ฝึ ก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะ
การฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูยุคดิจิทั ล ฝึก
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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 selfdevelopment 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
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
โดยใช้ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นาหลักสูตร
ไปใช้ และประเมิน หลั ก สู ตร โดยประยุก ต์ใช้ค วามรู้พื้ นฐานเกี่ย วกับ หลั ก สู ต ร
วิวัฒ นาการของหลั กสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒ นาหลั กสูตร พื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
เป็นผู้มีความรอบรู้ 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

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3(1-2-6)
Innovation and Technology Digital for Education
ประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการออกแบบการศึ ก ษาตาม
ธรรมชาติ ของสาขาวิช าเอกเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีปั ญ ญารู้คิ ดและมี ความเป็ น
นวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดย
การวิเคราะห์ ห ลั กการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งนวั ต กรรม ตลอดจนเลื อ กและ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาได้ อ ย่ างเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
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
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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.
1023305

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
3(2-2-5)
Competency based Instructional
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทั ลในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาและภาษา สื่อและแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานผู้เรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เรี ย นตามศั ก ยภาพ
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
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
2(1-2-3)
Competency Based Learning Measurement and Evaluation
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสาคัญในเรื่องที่
ประเมิน บริบ ทและความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลของผู้ เรีย น ผู้ เรียนที่ มีค วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and Learning
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาของผู้ เรี ย นในชั้ น เรี ย น ออกแบบการวิ จั ย โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้ างและหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ วิจั ย ประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้า ง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี 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-todate, and keep up with changes
1004901

คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self-Development Report
จัดทาคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่
ครู คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ครู ผ่ า นกระบวนการถอดบทเรี ย นจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ
สะท้อนกลั บ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูป แบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1001803

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจา
ชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวมทั้ งรายงานผลการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึ ก ษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ท างจิ ต วิ ท ยา
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล การพั ฒ นาหลั กสู ตรเพื่อพั ฒ นาผู้ เรียนตามศักยภาพ สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา
ผ่ านกระบวนการสั งเกตและวิเคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู ถอดบทเรีย นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการ
เรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ ว ม
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ในรูป แบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1002804

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 2
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา
ออกแบบนวัต กรรม การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พั ฒ นา ดู แ ล ช่ว ยเหลื อผู้ เรีย น ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ วิเคราะห์ แ ละ
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ งทางด้านศาสตร์วิช าชี พ ครูและศาสตร์ส าขาวิช าเอก เข้าร่ว ม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1003805

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3
1(90)
Practicum in Profession of Teaching 3
ปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึ กษา ประพฤติต นเป็ น แบบอย่างที่ ดีมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้น สู งโดยประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล หรือนวัต กรรมทางการศึกษาที่ ทัน สมั ย
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองในการพั ฒ นาและมุ่ ง มั่ น ในการแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธีวิ จั ย
สะท้อนผลการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุ รักษ์วัฒ นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ 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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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1004806

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิช าเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรง
บันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิด
ของผู ้เรีย น จัด การเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล จัดทา
โครงการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน
รายงานผลการพัฒ นาผู ้เรีย น การปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ค รูใ นสถานศึก ษา เข้า ร่ว ม
กิจ กรรมทางวิช าชีพ พัฒ นานวัต กรรมเพื ่อ พัฒ นาผู ้เรีย น ผ่า นกระบวนการ
สังเกต บัน ทึกข้อ มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิด เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1004807

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Internship 2
ปฏิบั ติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุ ขเกิ ดการะบวนการคิ ดขั้ นสู งและน าไปสู่ การเป็ นนวั ตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุ ม ชนในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุ รักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
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) กลุ่มวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4041104 คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematic for Science Teaching
รอบรู้และปฏิบัติการคานวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจานวน ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลาดับและอนุกรม ลิมิต รและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของ
ฟั ง ก์ ชั น ตั ว แปรเดี ย ว สถิ ติ เบื้ อ งต้ น ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Know and perform calculation task. Solve problems in number system,
correlation function, matrix, analytic geometry and conic section, order
and series, limit and function, vector and analytic vector, derivative of
single variation function and basic statistic. Apply the knowledge to
explain scientific phenomenon. Integrate the knowledge to science
teaching.
4011107 ฟิสิกส์สาหรับครู 1
3(2–2–5)
Physics for Teacher 1
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่
งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความ
โน้ มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติ
สากล ประยุ ก ต์ใช้ ค วามรู้ด้ านฟิ สิ ก ส์ เพื่ อ การจั ด การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
Study and practice about measurement, vector, kinematics, force and
dynamic, task and energy, particle momentum, rigid body, mechanical
properties of matter, gravity, fluid mechanic, mechanical wave, sound.
Apply the knowledge to empirically explain natural phenomena.
Manage laboratory science according to international standard. Apply
the knowledge to science teaching for basic education according to
local context.
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รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4011108 ฟิสิกส์สาหรับครู 2
3(2-2-5)
Physics for Teacher 2
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
Study and practice about heat and thermodynamic, light and optic,
electricity and magnet and modern physic. Apply the knowledge to
empirically explain natural phenomena. Manage laboratory science
according to international standard. Apply the knowledge to science
teaching for basic education according to local context.
4021111 เคมีสาหรับครู 1
3(2-2-5)
Chemistry for Teacher 1
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม
ธาตุแ ละตารางธาตุ แก๊ ส ของแข็ ง ของเหลว พั น ธะเคมี สมดุ ล เคมี น าความรู้ ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เหมาะสมกั บ สภาพและบริบ ทของ
ท้องถิ่น
Study and practice in physical properties, stoichiometry, atom structure,
chemical elements and periodic table: gas, solid and liquid, chemical
bond, chemical equilibrium. Apply the knowledge to empirically
explain scientific phenomenon. Manage laboratory science according to
international standard. Apply the knowledge to science teaching for
basic education according to local context.
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4021112 เคมีสาหรับครู 2
3(2-2-5)
Chemistry for Teacher 2
ศึกษาและปฏิบั ติการให้ รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ นาความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ เหมาะสมกั บ สภาพและบริบ ทของ
ท้องถิ่น
Study and practice in solution, chemical thermodynamic, chemical
kinetic, chemical equilibrium, ion equilibrium, acid and base, electric
chemistry, nuclear chemistry, organic chemistry. Apply the knowledge
to empirically explain natural phenomena. Manage laboratory science
according to international standard. Apply the knowledge to science
teaching for basic education according to local context.
4031118 ชีววิทยาสาหรับครู 1
3(2-2-5)
Biology for Teacher 1
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติ
และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ข องเซลล์และ
เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
Study and practice about biology and science methodology, property
and living thing organization, basic chemical in living thing, cell structure
and function, tissue structure and function, metabolism, reproduction
and genetic. Apply the knowledge to empirically explain natural
phenomena. Manage laboratory science according to international
standard. Apply the knowledge to science teaching for basic education
according to local context.
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4031119 ชีววิทยาสาหรับครู 2
3(2-2-5)
Biology for Teacher 2
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒ นาการ อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการทางานของ
พืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้หลั กฐานเชิงประจักษ์ ใช้ ห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
Study and practice about ideas and mechanism of evolution, taxonomy
and bio-diversity, growth, plants and animal structure and function,
behavior and ecology. Apply the knowledge to empirically explain
natural phenomena. Manage laboratory science according to
international standard. Apply the knowledge to science teaching for
basic education according to local context.
4013401 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
Astronomy and Space
ศึกษาและปฏิบั ติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค
ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่ มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์
กาแล็ กซี ดาวเคราะห์ และวัตถุขนาดเล็ กในระบบสุริยะ ปฏิสั มพั นธ์ภ ายในระบบ
สุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒ นาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นาความรู้
อธิบ ายปรากฏการณ์ ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถ
สั งเกตปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ โดยใช้ เครื่อ งมื อทางวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ อธิบ าย
ปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ ใช้ เครื่องมื อและทั ศนู ปกรณ์ ท างดาราศาสตร์เพื่ อ
สังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็น
ระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Study and practice about correlation between astronomy and human in
each era, celestial, spacetime, constellations and observation, stars,
galaxies, planets and object in the solar system, interactions in the solar
system, origin and evolution of the universe and space technology.
Apply the knowledge to empirically explain both the earth and space
phenomena. Use scientific instruments to observe and explain nature
and space phenomena. Systematically record information. Apply the
knowledge to science teaching for basic education according to local
context
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4062103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Environmental Ecology
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา องค์ประกอบที่สาคัญของระบบนิเวศโดยทั่วไป การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การใช้ ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาเบื้องต้ นใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กาลัง
ประสบอยู่ในสภาวะปัจจุบัน
Fundamental of ecology, Important elements of the ecosystem in
general,Natural resources and environment The use of basic ecological
theories in prevention And solving environmental problems, focusing
on environmental problems in each region that is experiencing current
condition
4012207 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสาหรับครู
3(2-3-4)
Fundamental Electronic for teacher
รู้ แ ละเข้ า ใจหน่ ว ยการวั ด ทางไฟฟ้ า เครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ้ า พื้ น ฐาน วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ ส่ วนประกอบของวงจรอิเล็ กทรอนิกส์ เบื้องต้น
และการใช้งาน วงจรขยาย วงจรกาเนิดความถี่ การประยุกต์ ใช้วงจรรวมทั้งแบบเชิง
เส้นและแบบสัญญาณดิจิทัล และการประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการ
เรียนรู้
Know and understand the electrical measurement unit Basic electrical
measuring instruments, DC circuit, AC circuit, Basic electronic circuit
components and the use of frequency generator circuitry Applications
of both linear and digital signal circuits and applications in science and
learning management
4012109 ภาษาอังกฤษสาหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science teacher
ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์
เพื่ อเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิภ าพในการฟั ง การพู ด ข่าว บทความ สารคดี การน าเสนอ
บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี
และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางภาษาอั ง กฤษจากต ารา นิ ต ยสาร อิ น เทอร์ เน็ ต ในสาขา
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
Train students in Science communication using English skill integration.
This includes practicing in listening, speaking, reading, and writing
through various Science topics from Science journals, texts, and
internet.
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4012208 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)
Science Laboratory in School
หลั ก การเรี ย กชื่ อ อุ ป กรณ์ /สารเคมี แ ละวิ ธี ก ารใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งปลอดภั ย (MSDS)
สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี นาความรู้ด้านการจัดการสารเคมี การ
แยกประเภทหมวดหมู่ การเก็บ และการกาจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่และ
การจั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ จั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ใน
โรงเรี ย นตามหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากล จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและใช้ อุ ป กรณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนผ่านกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ตามสาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Know about instruments and chemical, safety usage (MSDS) and label
and harzadous level of the chemical. Apply the knowledge to
categorize, store and dispose the chemical. Science instruments
categorize and maintenance. Manage laboratory science according to
international standard. Apply the knowledge to prepare the lab for
science teaching for elementary and secondary school according to the
core curriculum.
4013206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Science Learning Management
รู้และเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดทาหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิ ธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
Know and understanding nature of science, Oreintation to science
learning. Analyze secondary school core curriculum in aspect of
science. Create leaning unit. Apply learning psychology, leaning
management techniques and procedures, media, measurement and
evaluation to plan and design learning activities which emphasize on
learner, both active and passive, that correlate with nature of science
learning. Create lesson plans and media and Practice in micro teaching.
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4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
Earth Science
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ก ารให้ ร อบรู้ องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องระบบโลก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิ วโลก ธรณี พิบัติภัย ทรัพยากรธรณี
แผนที่ทางธรณี และการนาไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของ
อากาศบนโลก การเกิ ด เมฆ การหมุ น เวี ย นของน้ าในมหาสมุ ท ร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์
อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นาความรู้สู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
Study and practice in the earth elements and correlation, change of
internal and surface of the earth, geohazard, mineral resources,
geologic and application, earth energies balance, celestial phenomena,
could formation, ocean current, climate change and effect on living
things and environment, weather forecast. Scientifically explain the
phenomenal and apply to science teaching.
2.2.1) วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4014905 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Research for Science Learning Development
รู้ เนื้ อ หาวิ ท ยาศาสตร์ กั บ ธรรมชาติ แ ละการเรียนรู้ เทคนิ ค การเรียนรู้กับ งานวิจั ย
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารวิ จั ย ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ความรู้ พื้ น ฐาน การวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้องต้น
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย และการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย มี
ความสามารถในการท าวิ จั ย และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ มีทักษะที่
จาเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑
Know science content and learning nature, science research learning
techniques, learning based research, basic knowledge in science
research, writing systematic research proposal, statistic and research
planning, data analyzing, research report writing and publish the
research. Can perform and publish the research and statistically analyze
and process the data. Possess needed skills to be science teacher in
21st century.
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4013901 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Scientific Projects and Activities
รู้หลักการและความสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาเชิง
วิท ยาศาสตร์ การจั ด นิ ท รรศการทางวิท ยาศาสตร์ การใช้ เทคโนโลยี ในการสอน
วิทยาศาสตร์ ชุมนุ มวิทยาศาสตร์ การละเล่ น/ของเล่ นหรือภูมิปัญ ญา ท้องถิ่น นา
หลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
Realize principles and important of scientific projects. Manage the activities
in school. Principles of managing science camp, science performance,
science field trip, science exhibition, applying technology to science
teaching, science club and local recreation and toys. Apply the knowledge
to practice and evaluate to develop the activities management skills.
4013902 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Science and Science Teaching
ศึกษางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิท ยาศาสตร์ น าผลการศึ กษามา
วิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นที่สาคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการ
สั ม มนาผ่ า นสื่ อ มั ล ติ มิ เดี ย โดยใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษ ร่ ว มอภิ ป รายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
Study the science and science teaching research in Thai and English
from academic journal. The research results analysis and discussion.
Writing seminar report and Presenting via a multimedia seminar using
Thai and English. Participating in discussion and exchange learning for
scientific communication.
4012108 ไฟฟ้าและพลังงาน
3(2-2-5)
Electricity and Energy
ศึกษาและปฏิบัติการให้ รอบรู้ ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า แหล่งกาเนิดไฟฟ้า การผลิ ต
พลั งงานไฟฟ้ า พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ พลั งงานความร้อ นจากใต้ พิ ภ พ พลั งงานลม
พลั ง งานชี ว มวล พลั ง งานจากเซลล์ เชื้ อ เพลิ ง พลั ง งานน้ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์
พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อนามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน
ทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก การผลิ ต และประหยั ด พลั ง งาน พลั ง งานกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นไฟฟ้ า พลั ง งาน และพลั ง งาน
ทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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Study and practice electricity, electric power, source of electricity,
electricity generation, solar power, geothermal power, wind power,
biomass, fuel cell, water energy, nuclear energy and ocean energy.
Apply the knowledge to create idea about replacement and optional
energy, energy generation and saving and energy and environment.
Apply the knowledge to teaching and practice energy development.

4013702 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Environmental Science
ความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของสิ่งแวดล้อม สมดุลธรรมชาติโลกทั้งระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและวิธี การป้องกันแก้ไข สถานการณ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละการจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อ มตามศาสตร์พ ระราชา การส ารวจสิ่ งแวดล้ อ มและปั ญ หามลพิ ษ ใน
ท้องถิ่น และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
Definition, scope and importance of the environment. Natural balance
of the earth system. Natural resources. Pollution from anthropogenic
activities. Pollution prevention and mitigation. Environment situation
and pollution problem. Natural disasters related to environmental
change.
Natural resource conservation and environmental
management by espousing the King’s Philosophy. Survey environment
and pollution problem in the community. Science Learning
construction by community’s environment.
4013206 สะเต็มศึกษา
2(1-2-3)
STEM Education
รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคม
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ ค วามรู้แ ละทั ก ษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ พัฒนางาน
อย่ า งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม เลื อ กใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปัญหา
ได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้
ปฏิบั ติการจัดการเรี ยนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมืออาชีพ
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Deeply know and understand in STEM education, technologies for
living in rapidly change society, 21st century skills. Apply knowledge in
science, mathematics and other sciences to creatively solve the
problems or develop the job with engineering design. Suitably select
the technology by considering the effects to living, community and
environment. Systematically use information technology in learning,
working and problem solving. Professionally design STEM learning
activities, create lesson plans, manage learning and measure and
evaluate the learning outcome.
4013207 วิทยาการคานวณ
3(2-2-5)
Computing Science
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัส
ลาลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัว
แปร เงื่อนไข และการวนซ้า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษา
หลักการของแนวคิดเชิงคานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูป แบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัว อย่างและประโยชน์ ของแนวคิดเชิงค านวณเพื่ อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการออกแบบขั้นตอนวิธี
สาหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และ
เงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทาซ้า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่าง
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาหนดปัญหา ศึก ษา วางแผน ดาเนินงาน
สรุป ผล และเผยแพร่ ในการพัฒ นาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิช าอื่นและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคานวณเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
Study and practice about logical reasoning in problem solving, psudocode and work chart writing, basic designing and program writing with
variations, conditions and loop statements to solve scientific or
mathematic problems. Study principle of computing thinking,
decomposition, pattern finding, abstract thinking, example and benefit
of computing thinking in daily life. Apply the thinking to design problem
solving process, problem solving with computer, input and output and
condition indicating. Loop statement design. Data ordering and
retrieving. Example design of problem solving with computer. Study
information technology projects, problem indicating, study, plan,
perform, summarize and publish the project that integrate with other
subjects and correlate with daily life. Apply the knowledge to science
teaching management.
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4013501 ธรณีวิทยา
3(2-2-5)
Geology
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ดิน
หิน แร่ วัฏจักรทางธรณีวิทยา โครงสร้างภายในโลก การเกิดภูเขา แผ่นดินไหว การ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทาง-เคมี ภาพถ่ายทาง
อากาศทางธรณีวิทยา
Study and practice to know about the meaning, history and boundaries
of geology, soil, rock, mineral, geological cycle, earth structure, mountain
formation, earthquake, tectonic movement, physical and chemical
properties of minerals, aerial photographs of geological.
4013601 อุตุนิยมวิทยา
3(2-2-5)
Meteorology
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้เกี่ยวกับ รังสีดวงอาทิตย์ ฟิสิกส์ของปรากฏการณ์ทาง
บรรยากาศ สภาวะการทรงตัวของอากาศ อุณหพลศาสตร์เชิงอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือ
ทางอุตุนิยมวิทยา แผนที่อากาศ การประยุกต์ใช้ขู้มูลภาคพื้นดินและข้อมูลจาก
ดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศ
Study and practice to know about the solar radiation, atmospheric
physics, atmospheric stability, thermodynamic on meteorology,
instrument of meteorology, Synoptic chart, application the grounf data
and satellite data fot forecasting.
4013205 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia technology
ศึกษาและปฏิ บั ติให้ ร อบรู้เกี่ย วกั บ ความส าคัญ และองค์ป ระกอบของเทคโนโลยีสื่ อ
ประสม คุณ ลั กษณะของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ เครื่องมือ ต่างๆส าหรับ งานผลิ ตสื่ อ
ประสม ความรู้ เบื้ อ งต้ น ในการใช้ งานโปรแกรมสร้ างงานด้ านตั ว หนั งสื อ รู ป ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนาเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ในการหาข้อมูล
ความรู้เพิ่มเติมและนามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการทางานและการผลิตชิ้นงาน
สื่อประสมเพื่อการจัดการเรียนรู้
Study and practice to know about the importance and element of
multimedia technology. Characteristics of computers, equipment, tools
for multimedia production. Introduction of programs, creating text work,
images, animations and presentation. The use of information
communication technology to find information and knowledge used in
the process to work and produce multimedia for learning.
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4013208 ศาสตร์แห่งของเล่น
3(2-2-5)
Toys Science
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างของเล่นอย่างง่ายตามแบบที่กาหนดให้ ดัดแปลงหรือ
ประดิษฐ์ ของเล่ น ที่ใช้เครื่องกลอย่างง่ายหรือหลั กการทางไฟฟ้ าและอิเล็ กทรอนิ กส์
อย่างง่าย และอธิบายการทางานของของเล่นด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
Study, analyze, design and create simple toys according to the design,
modification or invention of toys by using the simple mechanical or
electrical principle and simple electronic and describe how these toys
work by scientific principle.
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
Instrumental Methods of Chemical Analysis
อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคการสกัด
การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟี เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิ
เบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
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.
4023703 เคมีอาหาร
3(2-2-5)
Food chemistry
อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร โปรตีน ไขมัน วิตามิน
และการเปลี่ ย นแปลงเมื่ อผ่ านกระบวนการ สารถนอมอาหาร สารเจือปนและสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
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
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4033713 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3(2-2-5)
School Botanic Garden
อธิบ ายเกี่ยวกับความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา การสร้าง
จิ ต ส านึ ก ในการรั ก ทรัพ ยากรที่ มี ในสถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ่ น ใกล้ เคี ย งด้ ว ยงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบูรณาการทรัพยากรเป็นสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึก ษาธิการ งานฐานทรัพ ยากรท้ อ งถิ่ น การ
บริ ห ารจั ด การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย นและงานฐานทรัพ ยากรท้ อ งถิ่ น การ
อนุรักษ์ การพัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่มหาชนชาวไทย ปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
Describe the importance of natural resources according to the King's
science, creating awareness of resources available in schools and
localities nearby by the school botanical garden, the integration of
resources into teaching and learning materials in the learning strand
according to the curriculum of the Ministry of Education, management of
botanical gardens, schools and local resource bases, conservation,
development and sustainable utilization of Thai people, operations that
are consistent with the course content.

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science
and Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี) ชือ่ เต็ม (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Science and
ชือ่ เต็ม (อังกฤษ)
Technology )
ชื่อย่อ (ไทย)
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

เหตุผล
ชื่อภาษาหลักสูตร
(ภาษาไทย) ระบุ (4ปี) ด้าน
ท้าย เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562

คงเดิม
: ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี)
: Bachelor of Education (Science and
Technology )
: ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
: B.Ed. (Science and Technology)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Science
and Technology

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2559
รูปแบบ :
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562
รูปแบบ :
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ความร่วมมือ : เป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ความร่วมมือ : เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
กับสถาบันอื่น เพชรบุรี
กับสถาบันอื่น
1 ครู อาจารย์
2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3 ผู้ช่วยนักวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน
4 ทํางานอิสระ
5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่ :
สามารถ
ประกอบได้
หลังสําเร็จ
การศึกษา

1 ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด
2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
4 พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน
5 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

เปลี่ยนให้สอดคล้อง มคอ.1
ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.
2562
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อาชีพที่ :
สามารถ
ประกอบได้
หลังสําเร็จ
การศึกษา

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบจานวนหน่วยกิตของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2562
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
97 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
37 หน่วยกิต
2.1.1) วิชาชีพครู
22 หน่วยกิต
2.1.2) วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู
15 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

เหตุผล
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หมวดวิชาเฉพาะด้านปรับ
ปรุงตาม มคอ.1 สาขาวิชา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562
และปรับให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรความร่วมมือของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง

2.ปรั บโครงสร้ างหลั กสู ตรให้
สอดคล้ องกั บหลั กสู ตรความ
ร่ วมมื อราชภั ฏ 38 แห่ ง และ
60 หน่วยกิต มคอ.1
40 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559
โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
130 หน่วยกิต
1. วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52 หน่วยกิต
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต
1.2 วิชาชีพครูเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
2. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
78 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
68 หน่วยกิต
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือกเอก
ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
หรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562

เหตุผล

2.1วิชาเอก บังคับ

2.1 วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
4021111 เคมีสําหรับครู 1
3(2-3-5)
4031118 ชีววิทยาสําหรับครู 1
3(2-2-5)
4011107 ฟิสิกส์สําหรับครู 1
3(2-2-5)
4021112 เคมีสําหรับครู 2
3(2-3-5)
4031119 ชีววิทยาสําหรับครู 2
3(2-2-5)
4011108 ฟิสิกส์สําหรับครู 2
3(2-2-5)
4041104 คณิตศาสตร์สําหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3(2-2-5)
4013401 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(2-2-5)
4062103 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
4012206 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสําหรับครู
3(2-2-5)
4012109 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4012206 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4012208 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
2(1-2-3)

- ปรับปรุงรายวิชาตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรร่วมของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

4011101
4011102
4011103
4011104
4012101
4012103
4012107
4012201

68 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)

4013201
4013401
4013701

ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์
แม่เหล็กไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ประยุกต์สําหรับ
วิทยาศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล
ดาราศาสตร์และอวกาศ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

4014203
4014901
4014902
4014903
4021101

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
การวิจัยวิทยาศาสตร์
สัมมนาวิทยาศาสตร์
เคมี 1

2 (1-2-3)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)

2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตร (ต่อ)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562

เหตุผล

4021102
4021103
4021104
4022305
4022601
4022602
4031101
4031102
4031103
4031104
4032303
4041401
4042402
4052101

2.2 วิชาเอกเลือก
20 หน่วยกิต
4011701 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
4014905 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
2 (1-2-3)
วิทยาศาสตร์
4014904 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
4012108 ไฟฟ้าและพลังงาน
3 (2-2-5)
4013901 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
3 (2-2-5)
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
4014204 วิทยาการคํานวณ
3 (2-2-5)
4013206 สะเต็มศึกษาสําหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
4013501 ธรณีวิทยา
2 (2-0-4)
4013601 อุตุนิยมวิทยา
3 (2-2-5)
4013204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
3 (2-2-5)
วิทยาศาสตร์
4013208 ศาสตร์แห่งของเล่น
3 (2-2-5)
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
4023703 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
4033713 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3 (2-2-5)

- ปรับปรุงรายวิชาตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรร่วมของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ปฏิบัติการเคมี 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
เคมีวิเคราะห์
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา2
พฤกษศาสตร์
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
สถิติวิเคราะห์1

1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

4004801
4004802

การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

3 (2–2–5)
3 (2–2–5)

- ตั ด หม ว ด วิ ช าก าร สอ น
วิชาเอกตาม มคอ.1
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2559
4013401

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562
4013401 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (2-2-5)
Astronomy and Space
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ใน
แต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาว
ฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นําความรู้อธิบาย
ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ บ นโลกและอวกาศด้ ว ยหลั ก วิ ท ยาศาสตร์ สามารถสั ง เกต
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้าน
ดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4013701

4013701 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
Earth System Science

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
Earth System Science

3 (2-2-5)

การกําเนิดของโลก โครงสร้างทางธรณีวิทยา การ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกลักษณะดิน หิน แร่ องค์ประกอบของอุทก
ภาค โครงสร้างและปรากฏการณ์ของบรรยากาศโลก ข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์เทหวัตถุบนท้องฟ้า ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรกั ษ์

3 (2-2-5)

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับโลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศและ
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต 4 ปี พ.ศ.2562

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและครอบคลุม
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ สอดคล้องกับการ
ทางธรณี และการนําไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบน เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต 4 ปี พ.ศ.2562
โลก การเกิ ด เมฆ การหมุ น เวี ย นของน้ํ า ในมหาสมุ ท ร กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นําความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (2-2-5)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสู่
ความเข้าใจ ลักษณะของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรง
กลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะ
และปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่
ใกล้ที่สุด ไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ และยานอวกาศกับ
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2559

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2562

เหตุผล

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและครอบคลุม
Geology
Geology
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ดิน หิน แร่ วัฏจักรทางธรณีวิทยา
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้เกี่ยวกับความหมาย ประวัติ และขอบเขตของ
โครงสร้างภายในโลก การเกิดภูเขา แผ่นดินไหว การเคลื่อนไหวของ ธรณีวิทยา ดิน หิน แร่ วัฏ จักรทางธรณีวิทยา โครงสร้างภายในโลก การเกิดภูเขา เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุ
เปลือกโลก ทรัพยากรแร่ชนิดต่างๆ ภาะถ่ายทางอากาศทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทาง-เคมี ศาสตร์บัณฑิต 4 ปี พ.ศ.2562
ภาพถ่ายทางอากาศทางธรณีวิทยา
4013501

ธรณีวิทยา

3(2-2-5)

4013501

ธรณีวิทยา

3(2-2-5)

อุตุนิยมวิทยา

4013205 เทคโนโลยีสื่อประสม

3(2-2-5)

3 (2–2–5)

Multimedia technology
ความรู้เกี่ยวกับสื่อประสม ตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิก การตัดต่อภาพและเสียง เป็นต้น และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมกับงานด้านวิทยาศาสตร์

4013601

อุตุนิยมวิทยา

4013205 เทคโนโลยีสื่อประสม

3(2-2-5)

3 (2–2–5)

Multimedia technology
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้เกี่ยวกับความสําคัญและองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆสําหรับงาน
ผลิตสื่อประสม ความรูเ้ บื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนําเสนอ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ในการหาข้อมูล
ความรู้เพิ่มเติมและนํามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการทํางานและการผลิตชิ้นงาน
สื่อประสมเพื่อการจัดการเรียนรู้

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต 4 ปี พ.ศ.2562
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- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัยและครอบคลุม
Meteorology
Meteorology
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้
ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้เกี่ยวกับ รังสีดวงอาทิตย์ ฟิสกิ ส์ของปรากฏการณ์ สอดคล้องกับการ
ฟิสิกส์ของปรากฏการณ์ทางบรรยากาศ การแผ่รังสี อุณ
หพลศาสตร์เชิงอุตุนิยมวิทยา เครือ่ งมือทางอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์ ทางบรรยากาศ สภาวะการทรงตัวของอากาศ อุณหพลศาสตร์เชิงอุตุนิยมวิทยา เปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุ
อากาศโดยใช้ขู้มูลภาคพื้นดินและข้อมูลจากดาวเทียม
เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา แผนที่อากาศ การประยุกต์ใช้ขู้มูลภาคพื้นดินและข้อมูลจาก ศาสตร์บัณฑิต 4 ปี พ.ศ.2562
ดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศ
4013601

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
ปรับรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2562
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
1. อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
2. ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์
2. ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์
3. ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
3. ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
4. อาจารย์วริษา ปานเจริญ
4. อาจารย์วริษา ปานเจริญ
5. อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา
5. อาจารย์ ดร.นิรุธ ล้ําเลิศ

ภาคผนวก ค
การจัดระบบรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ 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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หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รหัส 401)
หมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ จัดลักษณะ
เนื้อหา วิชาออกเป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฟิสิกส์ทั่วไป
ฟิสิกส์ประยุกต์และการสอนวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ยุคใหม่
ดาราศาสตร์
ธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา
สิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ)
พิเศษ (โครงงาน , สัมมนา , วิจัย )

(401_1_ _)
(401_2_ _)
(401_3_ _)
(401_4_ _)
(401_5_ _)
(401_6_ _)
(401_7_ _)
(401_8_ _)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

นางสาวศิริพรรณ ศรัทธาผล
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1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
2. ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา :
1) วิจิตรา สุกใส, ไพรัตน์ บุญเกิด , อณัศยา บวบเมือง, ศิริพรรณ ศรัทธาผล. (2561).
การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตาบลบ้านหาด อาเภอ
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561. 72-76.
2) ศิริพรรณ ศรัทธาผล, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ธีระศักดิ์ วีรภาสพงษ์. (2560). แนว
ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทางการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11(3): 140-151. (TCI 1)
3) Siriphan Satthaphon, Pattamaporn Pimthong and Theerasak
Weerapassapong. (2016). The Development of Pre-Service Science
Teachers’ Understanding of Pedagogical Content Knowledge for Inquiry
Teaching in Science Methods Course. Proceedings of the 4th
International Conference of Science Educators and Teachers (ISET). 3-5
June 2016. 586-593.

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2551-2552
ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560- 2562
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
-
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4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาฟิสิกส์ 1
2) รายวิชาปฏิบตั ิการฟิสิกส์ 1
3) รายวิชาฟิสิกส์ 2
4) รายวิชาปฏิบตั ิการฟิสิกส์ 2
5) รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
6) รายวิชากลศาสตร์
7) รายวิชาฟิสิกส์แผนใหม่
8) รายวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า
9) รายวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
10) รายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
11) รายวิชาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาการ ปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาการปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา 1-2
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ลาดับที่
2

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

นางสาวสุภาดา ขุนณรงค์
1. หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผลงานวิจัย
วุฒิการศึกษา:
สุ ภ าดา ขุ น ณรงค์ . (2560). พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ของนั ก เรี ย นระดั บ
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
มหาวิทยาลัยมหิดล
เพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2560. 379-386.

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3) รายวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์ 4) รายวิชาการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
5) รายวิชาโลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) รายวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
7) รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8) รายวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2555-2559
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
5. ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2
2) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาการปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา 1-2
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นายสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1.
1)
2)
2.
1)
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หนังสือ/ตารา/เอกสารคาสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ
ฟิสิกส์ 1 (เอกสารประกอบการสอน)
อุตุนิยมวิทยา (ตารา) (พ.ศ. 2559)
ผลงานวิจัย
Kittisak Sriwongsa, Punsak Glumglomchit, Sunantasak Ravangvong,
Pruittipol Limkitjaroenporn and Jakrapong Kaewkhao. (2019). Radiation
Shielding Properties and Exposure Buildup Factor of TI-AL-Nb Alloy
Materials. Journal of Applied Physics (IOSR-JAP) 11(2): 68-74. (Scopus)
2) Kittisak Sriwongsa, Chanin Tinnakorn, Supakorn Laoarun, Punsak
Glumglomchit, Sunantasak Ravangvong, Keerati Kirdsiri and Jakrapong
Kaewkhao. (2019). EFFECT OF Lu2O3 CONTENT ON RADIATION SHIELDING
PROPERTIES OF Lu2O3-Na2O-B2O3 GLASSES. Phranakhon Rajabhat
Research Journal (Science and Technology) 14(1): 12-24. (TCI 1)
3) อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์. (2560). การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อ
จับหมึกกล้วยของการประมงพื้นบ้าน.วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทพสตรี I-TECH. 12(2): 49-58. (TCI 2)
4) อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล , สุนัน ทศักดิ์ ระวังวงศ์. (2559). การใช้วัสดุเหลือใช้จาก
ตาลโตนดเป็นเชื้อเพลิงในแก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลง. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(2): 141-151. (TCI 2)
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
5) S. Ravangvong, N. Chanthima, Y. Tariwong, J. Keawkhao. Comparative
study of Al2O3-MO-BaO-P2O5 glasses doped with Sm3+ (MO=Na2O and
ZnO). Materials Today: Proceedings. 27-29 July 2016. 4(5): 6415-6422.

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน
1) รายวิชาฟิสิกส์ 1
2) รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
3) รายวิชาฟิสิกส์ 2
4) รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
5) รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
6) รายวิชากลศาสตร์
7) รายวิชอุตุนิยมวิทยา
8) รายวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
พ.ศ. 2555-2557 ผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
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3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556-2558 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
6. ประสบการณ์นิเทศ
1) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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2) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
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2) W. Pancharoen and N. Lamlert. (2016). Thin Layer Drying Model of Squid.
11th Siam Physics Congress 2016 (SPC 2016). 8-10 June 2016. Ubon
Ratchathani, Thailand. 178-184.
3. ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1) N. Lamlert, W. Pancharoen. (2017). Sorption Isotherm and Isosteric Heat
of Sorption of Splendid squid (Logigo Fomosana Sasaki). 8th International
Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 15-17 March
2017. The A-One Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 301-307.
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1) N. Lamlert, W. Pancharoen. (2017). Sorption Isotherm and Isosteric Heat
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Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 15-17 March
2017. The A-One Royal Cruise Hotel, Pattaya Beach, Thailand. 301-307.
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