
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเคมี (4 ป) 

หลกัสูตรใหม พุทธศกัราช 2564 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี (4 ป) 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2564 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

คณะ   วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสตูร :   xxxxxxxxxxxxx 

ภาษาไทย :   หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี

ภาษาองักฤษ :   Bachelor of Education Program in Chemistry  

  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑติ (เคมี) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ค.บ. (เคมี) 

 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Education (Chemistry) 

 ช่ือยอ (ภาษาองักฤษ) :  B.Ed. (Chemistry) 

 

3.  วิชาเอก (ถามี) 

  ไมมี 

 

4.  จํานวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

      ไมนอยกวา 136 หนวยกติ
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5.  รูปแบบของหลักสตูร 

 5.1 รูปแบบ 

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) พ.ศ. 2562 และเปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสตูรปริญญาตรทีางวชิาการ 

       ปริญญาตรีทางวิชาการ 

       ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

       หลักสตูรปริญญาตรทีางวิชาชีพ 

       ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

       ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

       หลักสตูรปริญญาตรปีฏบิตัิการ 

       ปริญญาตรีปฏิบตัิการ 

       ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบตัิการ 

 5.3 ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทย    

 5.4 การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

  ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี เพียงสาขาเดยีว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

      หลักสตูรใหม พ.ศ. 2564 เร่ิมเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษา 2564 

       ไดพจิารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   

  ในการประชุม คร้ังที่  6/2563  เม่ือวันที ่17 กันยายน 2563  

 ไดรับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

  ในการประชุมคร้ังที่  6/2563  เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2563 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) พ.ศ. 2562 และขอบังคับคุรุสภา วา

ดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2566 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   

 8.1 ครูในสงักดัสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 8.2 ครูในสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 

 8.3 นักวิทยาศาสตร 

 8.4 นักวิชาการศึกษา 

 8.5 นักวจิยัในหนวยงานราชการและเอกชน 

 8.6 ประกอบอาชีพอสิระ เชน ครูผูสอนในสถาบันกวดวิชา เปนตน 

 8.7 เจาหนาที่หองปฏิบตัิการเคมี หรือ วิทยาศาสตร 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับตัรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย

ผูรับผดิชอบหลกัสตูร 

 

ลําดบั ชื่อ-สกุล 
ตาํแหนงทาง

วิชาการ 
คณุวฒุ ิ

วิชาเอก/

สาขาวิชา 

การสาํเร็จการศกึษา 

สถาบนั 
ป 

พ.ศ. 

1 นางทวีสิน นาวารัตน 

x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.

(ศึกษาศาสตร) 

เคม ี

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 

2539 

2537 

2 นางเชาวนีพร ชีพประสพ 

x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. 

วท.บ.

(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 

2536 

3 นางสาวระเบียบ  

สุวรรณเพ็ชร 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.

(ศึกษาศาสตร) 

เคมีวิเคราะห 

เคมีวิเคราะห 

เคม ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2559 

2549 

2545 

4 นางสาวจิรภา คงเขยีว 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

กศ.บ. 

เคมีอินทรีย 

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

2542 

2533 

5 นางสาวกนิษฐา 

พงศอาทิตย 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคม ี

เคม ี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2549 

 

10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1  สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 ปจจบุันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมกีารแขงขนักันสงู ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ระหวาง พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยยังคงประสบกับสภาวะแวดลอมและ

บริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เชน 

กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรง ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 

และ (4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยแผนพัฒนาดาํเนินไป

พรอมกับเทคโนโลยีที่ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิต ทั้งในแงของการศึกษาหาขอมูลในการ

เรียนรู การคนควาวิจัย และการอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ รวมถึงดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเคมี พบวามีการประยุกตใชเคมีในหลาย ๆ แขนง ทั้งทางดานเคมีอินทรีย เคมี

วิเคราะห ชีวเคมี ตลอดจนเภสัชวิทยา เชนการผลิตยารักษาโรค วัคซีนปองกันโรค อาหารเสริมสุขภาพ 

เปนตน นอกจากน้ี ยังมีเคมอีตุสาหกรรม พลาสติก และพอลิเมอร รวมไปถึงวัสดุศาสตร ที่ตองใชความรู

ทางเคมีรวมกับดานอืน่ ๆ  ในการวิจัย ศึกษาและคนควา เพ่ือไดมาซ่ึงความรู และเทคโนโลยีที่จะไปใชใน

การผลิต เปนการสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ 

ดังนั้นการปลูกฝงใหประชาชนทุกระดับมีความเขาใจและพรอมที่จะเขาถึงและใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับทางเคมีน้ันจึงเปนสิ่งจําเปน กลไกหลักที่สําคัญคือการผลิตครูที่มีความรูความสามารถในการเปน

ผูสอนทางดานวิชาเคมี ครูเคมีจําเปนตองมีความรูเทาทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดพัฒนาหลักสูตรเพื่อจะสรางและพัฒนาครูเคมีที่มีสมรรถนะและ

มีศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจโลก โดยสรางและ

พัฒนาครูเคมีทีจ่ะตอบสนองความตองการของประเทศ มีความสามารถในการสรางองคความรูที่นําไปสู

การสรางนวัตกรรมทางเคมี เพ่ือสงเสริมใหเด็กไทยเดิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจตอไป 

 11.2  สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปจจุบันกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งคือ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งเปนความทาทายทางการศึกษาในการเตรียมนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปนที่

ตองใชเม่ือออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมุงเนนการเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใช

ความรู (Knowledge Worker) และเปนบุคคลที่พรอมเรียนรู (Learning Person) ไมวาจะประกอบ

อาชีพใด แมจะเปนชาวนาหรือเกษตรกรก็ตองเปนคนที่พรอมเรียนรู และเปนคนทํางานที่ใชความรู 
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ดังนั้นทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills) โดยแนวคิด

เร่ือง “ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21” ไดถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคสวนที่เกิดจาก

วงการนอกการศึกษา ประกอบดวยบริษัทเอกชนช้ันนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ

บริษัทวอลทดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้ง

เปนเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 

Skills) หรือ เครือขาย P21 หนวยงานเหลาน้ีมีความกังวลและเห็นความจําเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะ 

สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น สามารถสรุปทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนตองมีและ

เรียนรูตลอดชีวิต คือ 3R และ 7C ซึ่งมีองคประกอบดังน้ี 3R ไดแก Reading (อานออก) (W)Riting    

(เขียนได) และ (A)Rithmetic (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving 

(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation 

(ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขา

ใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดาน

ความรวมมือ การทํางานเปนหมูคณะ และภาวะผูนํา) Communication, Information and Media 

Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะ

ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ

อาชีพและทักษะการเรียนรู) สงผลใหทักษะของอาจารยผูสอนในศตวรรษที่ 21 จึงตองไมใชมีแคเอาใจ

ใสผูเรียนเทาน้ัน ยังตองมีทักษะในการจุดประกายในใจผูเรียนใหรักการเรียนรู ใหสนุกกับการเรียนรู 

และกระตุนใหอยากเรียนรูตอไปตลอดชีวิต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการ

เรียนรู “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ที่สอนกันไมได ผูเรียนตองเรียนเองหรือผูสอนไม

เพียงแคสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหผูเรียนเรียนรูจากการ

เรียนแบบลงมือทําแลวเกิดการเรียนรูขึ้นภายในใจและสมองของตนเอง ผูสอนตองฝกฝนตนเองใหมี

ทักษะในการเปนผูฝก (Coach) และเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนหลัก (Problem-Based Learning, PBL) หรือ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based 

Learning, PBL) น่ันหมายถึง มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 ตองสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอน ที่เนน

ทั้งการเรียนของผูเรียนและของผูสอนเนื่องจากมหาวิทยาลัยตองผลิตบัณฑิตใหออกไปเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง บัณฑิตยุคใหมจึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและ

ปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตของตนเอง ดังน้ันหลักสูตรจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตครูที่มีความรูและศาสตร

วิทยาการทางเคมี มีทักษะจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สงเสริมใหบัณฑิตมีการเรียนรูอยาง

ตอ เน่ืองตลอดชีวิต ควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เ พ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของตน       
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สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา

ทองถิ่นและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป 

 11.3  สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

 ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางแทจริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมี

คุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครู

โดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก 

จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพครูอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูใน

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาในดานหลักสตูรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการ

เปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา 

เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1, 11.2 และ 11.3 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกจิ

ของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสตูร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนน

ผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูที่มีคณุภาพใหมีศกัดิศ์รีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึง

เปนวิชาชีพช้ันสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ีคนเกง ใฝรู เปนครู

ดีครูเกง มีความรูและใฝรู มีทักษะความเช่ียวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มี

คุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ

การเปนวิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

อยางยั่งยืน สามารถสรางความเช่ือม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตร   

ครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหนาที่เตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพ่ือใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็ก

และเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาด

แคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขั้นพ้ืนฐาน            

มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการพัฒนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จะสงผลในการผลิตกําลังคนที่เปนนักการศึกษาเคมีที่มี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดานเคมีในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิต

วิทยาศาสตร มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยเนนการ
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ผลิตครูทางเคมีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหสอดคลองตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ในการน้ีทางหลักสูตรจึงไดทําการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของผูใช

บัณฑิต และความคิดเห็นของนักวิชาการ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิตอการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการสอบถามผูใชบัณฑิตในสถานศึกษาจํานวน 100 คน 

และนักวิชาการ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใชการวิจัยเปนแบบสอบถามประมาณคา 

(Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยสรุปดังนี้  

1) ผูใชบัณฑิตเห็นควรใหเปดสอนหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน่ืองจากขาดแคลน

ครูผูสอนเปนอยางมาก และเปนหลักสูตรหนึ่งของวิทยาศาสตรที่มีความสําคัญและจําเปนที่จะตองมีการ

เปดสอนเพราะสาขาวิชาเคมี มีความสําคัญตอการนําความรูทางดานเคมีไปพัฒนาดานตาง ๆ ทั้ง

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และดานอื่น ๆ  อีกมากและเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาใหทันกับสังคมโลก และ

ทัดเทียมกับนานาประเทศที่เขาสูประชาคมอาเซียน 

2) ดานคุณสมบัติของบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พบวาความตองการ

ศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการอยูในระดับมาก

ที่สุด และคุณลักษณะที่สําคญัที่สุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม เก่ียวกับรัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพ

ครู มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น การมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน มีความเสียสละ รับผิดชอบ

และซ่ือสัตยตองานที่ไดมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ เก่ียวกับความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และ

ตอสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ  

3) นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิควรใหเปดสอน สอดรับกับสถานการณปจจุบันกับการพัฒนา

คนและเปนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ที่ประชาชนตองเรียนรู ตลอดจนเปนวิชาที่สามารถสราง

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการใชงานดานตาง ๆ และชวยใหประเทศเกิดการพัฒนา การที่จะผลิตครูใน

สาขาเคมี จึงมีความจําเปนอยางมาก เพื่อที่จะใหมีบุคลากรทางดานเคมี ไปเผยแพรความรู และ

เทคโนโลยีตาง ๆ ใหกับประชาชนไดรับรูถึงความกาวหนาตาง ๆ 

 12.2  ความเกี่ยวของกบัพันธกจิของสถาบัน 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบงไดเปน 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดาน

การวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นในการพัฒนา

หลักสูตรไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตครูทางเคมีใหมีความรู สามารถวิเคราะหสังเคราะห เพ่ือนําความรูไป

ใชในการสรางสรรคและแกปญหา รูจักสรางงานและพ่ึงพาตนเอง ใหทันสมัยเพ่ือสอดคลองกับศตวรรษ
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ที่ 21 ซ่ึงจะสอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต รวมทั้งไดจัดใหนักศึกษามีการทําวิจัย (ครุนิพนธ) 

และปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาการนําไปประยุกตใช ซึ่งจะสอดคลองกับ

พันธกิจดานการวิจัยดานการบริการวิชาการสูทองถิ่น นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

เสริมสรางทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนํา มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และพรอมในการนําไป

ประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่

มุงเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวทิยาลยั (เชน 

รายวิชาทีเ่ปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/หรือตองเรียนจากคณะอื่น) 

 13.1  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/หลกัสูตรอื่น 

 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นเพ่ือใหนักศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เรียนจํานวน 55 รายวิชา โดยแบงเปน 3 หมวดใหญ ๆ ไดแก 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  หมวดวิชาเฉพาะดาน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 วิชาชีพครู ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนคณะครุศาสตร 

 วิชาเอก ดําเนินการสอนโดยอาจารยผูสอนวิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

    รหัส 422 สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาเคมี 

                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ยกเวนรายวิชาที่ขึ้นตนดวยรหัสดงัตอไปน้ี 

    รหัส 100 สอนโดยคณาจารยคณะครุศาสตร 

    รหัส 414 สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาฟสิกส 

                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    รหัส 433 สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาชีววิทยา 

                                          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    รหัส 456 สอนโดยคณาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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 13.2  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอืน่ที่มาเรียน 

   รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

 13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (อางถึงหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร) 
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หมวดที่  2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.   ปรัชญา  ความสําคัญ  และวตัถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสตูร 

   มุงพัฒนาผูเรียนใหกาวทันศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต สามารถบูรณาการ

ความรูสูการศึกษาเพื่อสรางชุมชนแหงปญญา พัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ 

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

  ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาประเทศใหเจริญม่ันคง 

ใหกาวทันตอสถานการณการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุปจจบุัน แตกอนทีจ่ะพัฒนาบานเมืองใหเจริญได

นั้นจะตองพฒันาคน ซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณภาพและมีความสมบูรณ

ครบทุกดาน จึงจะสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งของ

ครูก็คือการปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีและมี

ประสิทธิภาพของประเทศชาติ ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของ

ชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่มีความสามารถสูงในการสอนดานวิทยาศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี จะทําใหผูเรียนจบไปเปนบัณฑติครูที่มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทางเคมีที่

มีศักยภาพ เปนบัณฑิตที่มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปน

บัณฑิตที่มีความอดทน และใฝรูในศาสตรสาขาที่นอกเหนือจากที่ไดรับการศึกษาจากหลักสูตร เปน

บัณฑิตที่มีความเปนครู พรอมที่จะถายทอดความรู คุณธรรม และจริยธรรม ใหแกนักเรียนของตนอยาง

เต็มความรูความสามารถ เปนรากฐานใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดี 

 1.3  วตัถุประสงคของหลกัสูตร 

   หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงคเพ่ือผลติบัณฑติใหมีคุณลักษณะ ดงัน้ี 

  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํามีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และมีจิตสาธารณะ 

  1.3.2 มีความรอบรู มีทักษะในการจัดการเรียนรูและสามารถสรางองคความรูใหมเพ่ือ

พัฒนาการจัดการศึกษาในศาสตรดานเคมี และบูรณาการกับศาสตรสาขาอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3.3 มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา การคนควา และการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร 

  1.3.4 มีความรู และความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาได

อยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

  1.3.5 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรูและ

การติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

 

   แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 

ป) พ.ศ. 2562 และเปนไปตาม

ขอบังคบัครุุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 กําหนด ติดตาม 

ป ร ะ เ มิ น สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล แ ล ะ

พัฒนาการดํ า เ นินงานขอ ง

หลักสูตรอยางสม่ํา เสมอทุก    

5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงดานวิชาการและ

สถานการณภายนอก รวมทั้ง

พัฒนาระบบและกระบวนการ 

การจัดการเรียนการสอน ให

บัณฑิตมีอัตลักษณ 

 

 

 

 

 

 

1. ติดตามการพัฒนาหลักสูตรโดย

มี พ้ื น ฐ า น จ า กแ ผ น พั ฒ นา

การศึกษาแหงชาติ และมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามและประเมินหลักสูตร

โดยการประชุมรวมกันระหวาง

คณะกรรมการหลักสูตรและ

สาขาวิชาเคมีอยางสมํ่าเสมอ 

3. ปรับปรุงเน้ือหาและการจัด 

การเรียนการสอนใหเหมาะสม 

เชน  

  - จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับวิชาชีพ 

  - ใหนักศึกษาทําวิจัยในระดับ

ปริญญาตรีทุกคน 

  - ใหอาจารยและนักศึกษามี

กิจกรรมรวมกัน 

  - อาจารยมีการประเมินผลการ

สอนที่ เอื้อตอวงจรการบริหาร

คุณภาพ หรือวงจร เดมมิง 

(PDCA or Deming Cycle)  

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

3. มี มคอ.2, มคอ.3 และ มคอ.5 

ที่สมบูรณ 

4. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ.3 

และ มคอ.4 ที่เอื้อตอการเรียนรู

ดวยตนเอง 

5. นักศึกษาจะตองมีการปฏิบัติ 

การสอนในสถานศึกษา (ดูจาก 

มคอ. 4) 

6. มี มคอ.3 คูกับ มคอ.5 ทุกรายวิชา 

7. รอยละของนักศกึษาที่ทําวิจยัใน

ระดับปริญญาตรี 

8. รอยละของนักศึกษาที่มีงานทํา/

ประกอบวิชาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

 

 

 

 

 

2. แผนพัฒนากระบวนการสอน/

การประเมินผลของอาจารยผูสอน

ตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 

1. พัฒนาทักษะกระบวนการสอน

ของอาจารยที่ เนนการสอนทั้ง

คุณธรรม จ ริยธรรม ความรู 

ทั ก ษ ะท า ง ป ญ ญ า  ทั ก ษ ะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

1 . โ ค ร ง ก า รพั ฒ น า ทั ก ษ ะ

กระบวนก ารสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน 
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   แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 ความรับผิ ดชอบ ทั กษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทักษะการจัดการเรียนรู 

2. สงเสริมใหอาจารยเขารวม

ประชุม และนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ พรอมทั้งนํา

ความรูจากการประชุมมาใชใน

การพัฒนาการเรียน การสอน 

3. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยใน

ช้ันเรียน เพ่ือให ไดขอมูลและ

ทราบถึงปญหาของนักศึกษา เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

2. ผลการประเมินระดับความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต อ

กระบวนการสอนของอาจารย

ผูสอนที่มุ งเนนใหเกิดผลการ

เรียนรูทั้ง 6 ดาน 

3. รายงานการเขาประชุมวิชาการ 

4. บทคัดยอหรือบทความทีน่าํเสนอ

ในการประชุมวิชาการ 

5. รายงานการศึกษา ดูงาน ฝกอบรม 

6. รายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
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หมวดที่  3  ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 

 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรูอน 

  มีการจัดการศึกษาในภาคฤดรูอน สามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินจิของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค 

  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

    ภาคปกติ เรียนวันจันทร – ศุกร 

        ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 

        ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

        ภาคฤดูรอน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบตัิของผูเขาศึกษา 

  2.2.1  สําเ ร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่  6 หรือเทียบเทาจ ากสถานศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรองในทุกสาขาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีการสอบวัดความรูพ้ืนฐาน/การประเมินความรูและสอบสัมภาษณเพ่ือ

ประเมินคุณลักษณะความเปนครูอยางเปนระบบ 

  2.2.2  มีการสอบวัดแววความเปนครู ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.2.3  มีคุณสมบตัอิื่น ๆ ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหาร

โครงการผลติครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา / 2.4  กลยทุธในการดาํเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

2.3  ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอดุมศกึษาซึง่เปน

ระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุม

ผูปกครองจัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมี

อาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแล

ประสานงานกับคณาจารยผูสอนและผูปกครองใน

กรณีที่มีปญหา 

2.3.2 ความรูพ้ืนฐานดานภาษาไทยและภาษา  

อังกฤษ 

 

 

2.4.2 จัดการเรียนปรับพื้นฐานทางดานภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

และเขารวมการอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2.3.3 การปรับตัวใหมีคุณลักษณะความเปนครูเคมี  

 

2.4.3 จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานความรูวิชาเอกและ

จัดการอบรมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเปน

ครูเคม ี

 

 2.5  แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป 

ระดับช้ันป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่  1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่  2  30 30 30 30 

ช้ันปที่  3   30 30 30 

ช้ันปที่  4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา 

คาดวาสําเรจ็การศึกษา 

    30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 

      1) ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอยีดดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 

1.  งบประมาณเงินรายได      

 - คา FTES ตอป 30.83 65.00 100.83 113.33 113.33 

 - คาหัวจริงตอเทอม 910.42 833.33 813.19 745.31 745.31 

 - จํานวนนักศกึษา ป.ตรี (คน) 30 60 90 120 120 

รวม 27,312.50 50,000.00 73,187.50 89,437.50 89,437.50 

2.  งบประมาณรายจาย      

 - คาหัวจริงตอป 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

 - จํานวนนักศกึษา ป.ตรี (คน) 30 60 90 120 120 

รวม 24,000.00 48,000.00 72,000.00 96,000.00 96,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 51,312.50 98,000.00 145,187.50 185,437.50 185,437.50 

 

      2) คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรตอนักศึกษาหนึ่งรุน 2,700,000 บาท ประมาณ

การคาใชจายตอหัว/ป 22,500 บาท  

 2.7  ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผานสือ่สิ่งพมิพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสือ่แพรภาพและเสยีงเปนสือ่หลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสือ่หลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวทิยาลัย(ถามี) 

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน

ผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 

 

 

 

 



มคอ.2                                                     18 
 

 

3. หลกัสตูรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสตูร 136 หนวยกติ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30    หนวยกติ 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาชีพคร ู 40  หนวยกิต 

2.2.1 วิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2.2.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับคร ู ไมนอยกวา   

12 

 9 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา   51 หนวยกติ 

2.2.1 วิชาเอกบังคับ 31 หนวยกิต 

2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   30    หนวยกติ 

1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 12 หนวยกติ 
 

EDLA001 ทักษะการพดูและการฟงภาษาองักฤษ 

English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

EDLA002 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 

English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EDLA003 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 

English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 

Thai for Communication 

3(2-2-5) 
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1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกติ 
 

EDHU001 สุนทรียะ 

Aesthetic 

3(2-2-5) 

EDHU002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

EDSO001 พลเมืองที่เข็มแข็ง  

Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

 

1.3 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกติ 
 

EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 

3(2-2-5) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 100 หนวยกติ 

2.1 กลุมวชิาชีพคร ู 40 หนวยกติ 

2.1.1 วิชาชีพคร ู 28 หนวยกติ 
 

1001101 ภาษาเพ่ือการสือ่สาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณ

ความเปนครู 

Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1001301 จติวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1002401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

Education Administration and Quality 

Assurance in Education 

 

3(2-2-5) 
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1002501 

 

การพัฒนาหลักสตูร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1002502 วิทยาการจดัการเรียนรู 

Instructional Science 

3(2-2-5) 

1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร

การศึกษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1003702 

 

 

1004801 

การวิจยัและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and 

Learning 

ครุนิพนธ 

Individual Development Plan 

3(2-2-5) 

 

 

1(0-2-1) 

 

2.1.2 วิชาปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 12 หนวยกติ 
 

1001901 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 

2(180) 

1002902 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

2(180) 

1003903 

 

1004904 

ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 

ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 4                       

Internship 4 

2(180) 

 

6(540) 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับครู 9 หนวยกติ 

4141003 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับครู 

Basic Physics for Teachers   

3(2-2-5) 

 

4331115 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู 

Basic Biology for Teachers 

3(2-2-5) 
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4561112 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับครู 

Basic Mathematic for Teachers 

3(2-2-5) 

 

2.3 กลุมวิชาเอก 51 หนวยกติ 

2.3.1 วิชาเอกบังคับ 31 หนวยกติ 
 

4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับครู 

Basic Chemistry for Teachers   

3(2-3-5) 

4221701 ความปลอดภยัทางเคมีสําหรับครู  

Chemical Safety for Teachers   

2(1-2-3) 

4222201 เคมีวิเคราะหสําหรับครู 

Analytical Chemistry for Teachers   

3(2-3-5) 

4222301 ชีวเคมีสําหรับครู  

Biochemistry for Teachers   

3(2-3-5) 

4222401 เคมีอนินทรียสําหรับครู 

Inorganic Chemistry for Teachers   

3(2-3-5) 

4222501 

 

4222601 

 

4222701 

 

4223701 

 

4223706 

 

4223901 

 

4223902 

เคมีอินทรียสําหรับครู 

Organic Chemistry for Teachers   

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับครู 

Physical Chemistry for Teachers   

สะเตม็ศกึษา 

STEM Education  

การสรางสือ่และนวัตกรรมทางเคม ี

Media Creation and Chemical Innovation 

การจดัการเรียนรูเคมี 

Chemical Learning Management 

สัมมนาทางเคมีสําหรับครู  

Seminar in Chemistry for Teachers   

โครงการวจิยัทางเคมีสําหรับครู 

Project in Chemistry for Teachers   

3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 

 

3(2-2-5) 

 

2(1-2-3) 

 

3(2-2-5) 

 

1(0-2-1) 

 

2(0-4-2) 
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2.3.2 วิชาเอกเลอืก  ไมนอยกวา 20 หนวยกติ 
 

4223001  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 

Scientific Communication 

3(2-2-5) 

4223301  เคมีอาหารสําหรับครู 

Food Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 

4223501  สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรียสําหรับครู 

Spectroscopy for Organic Chemistry for Teachers 

3(2-2-5) 

4223702 ภาษาองักฤษสําหรับครูเคมี 

English for Chemistry Teachers   

2(1-2-3) 

 

4223703 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี  

Computer Application in Chemistry 

2(1-2-3) 

4223704 การจดักิจกรรมเคมีบูรณาการ 

Integration of Chemical Activity Management 

3(2-2-5) 

4223705 เคมีสิง่แวดลอมสําหรับครู 

Environmental Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 

4223903 ระเบียบวิธีวิจยัทางเคมีสําหรับครู 

Research Methodology in Chemistry for Teachers  

3(2-2-5) 

4224501 เคมีผลติภัณฑธรรมชาตสิําหรับครู  

Natural Products Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 

4224502 เคมีเคร่ืองสําอางสําหรับครู 

Cosmetics Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 

4224701 เคมีในชีวิตประจําวันสําหรับครู 

Chemistry in Daily Life for Teachers   

2(1-2-3) 

4224702 เคมีพอลิเมอรสําหรับครู 

Polymer Chemistry for Teachers  

3(2-2-5) 

4224703 เคมีและผลิตภัณฑชุมชนสําหรับครู 

Chemistry and Community Products 

for Teachers   

3(2-2-5) 

4224704 เคมีเก่ียวกับสีสําหรับครู 

Colour Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 
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4224705 เทคโนโลยีปโตรเคมีสําหรับครู 

Petrochemical Technology for Teachers   

3(2-2-5) 

4224706 เคมีอุตสาหกรรมสําหรับครู 

Industrial Chemistry for Teachers   

3(2-2-5) 

 

 

3. หมวดวิชาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา 

 

6    

 

หนวยกติ 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย

ไมซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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 ความหมายของเลขรหสัประจํารายวิชาและหนวยกติที่ใชในหลักสตูร 

  เลขรหัสประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี ้

   เลขรหัส  3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 

   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ช้ันป หรือระดับความยากงาย 

   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเน้ือหาวิชา 

   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7  หมายถึง  ลําดบักอนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 
 

เลขรหัสตัวที่ 5 ไดจดัลกัษณะเนือ้หาวิชาไว ดังน้ี 

    0 กลุมวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดของสาขาเคม ี 422-0-- 

    1 เคมีพ้ืนฐาน      422-1-- 

    2 เคมีวิเคราะห      422-2-- 

    3 ชีวเคมี       422-3-- 

    4 เคมีอนินทรีย      422-4-- 

    5 เคมีอินทรีย      422-5-- 

    6 เคมีเชิงฟสิกส      422-6-- 

    7 เคมีสําหรับจดุประสงคเฉพาะ    422-7-- 

    8 การฝกประสบการณอาชีพ    422-8-- 

    9 โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ โครงการศกึษาเอกเทศ  422-9-- 

     การสัมมนาและการวจิยั      

  ความหมายของจํานวนหนวยกติ 

  ตัวอยางเชน  3(3-0-6) 

   เลขตัวที่  1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

   เลขตัวที่  2 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

   เลขตัวที่  3 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบตัิตอสัปดาห 

  เลขตัวที่  4 หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศกึษาดวยตนเองตอสัปดาห  

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDLA001 ทักษะการพูดและการฟง

ภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 

1001101 ภาษาเพ่ือการสือ่สาร 3(2-2-5) 

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจติวิญญาณความเปนครู 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

4141001 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับครู  3(2-2-5) 

4331115 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู 3(2-2-5) 

 4221701 ความปลอดภยัทางเคมีสําหรับครู 2(1-2-3) 

รวมหนวยกติ 20 

 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSO001 พลเมืองที่เขมแข็ง 3(2-2-5) 

EDSC001 การสรางเสริมและดแูลสขุภาวะ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

1001301 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

1001901 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับครู 3(2-3-5) 

4571221 คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับครู 3(2-2-5) 

เลอืกเสรี xxxxxxx เลอืกเรียน 3 

รวมหนวยกิต 20 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDLA002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 

1002501 การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 

1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสือ่สาร

การศึกษาและการเรียนรู 

3(2-2-5) 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

4222201 เคมีวิเคราะหสําหรับครู 3(2-3-5) 

4222401 เคมีอนินทรียสําหรับครู 3(2-3-5) 

4222501 เคมีอินทรียสําหรับครู 3(2-3-5) 

รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDHU002 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพ่ือชีวิต

และอาชีพ 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

1002401 การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

3(2-2-5) 

1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 

1002902 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

4222301 ชีวเคมีสําหรับครู 3(2-3-5) 

4222601 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับครู 3(2-3-5) 

4222701 สะเตม็ศกึษา 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 20 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDSC002 การคิดเชิงเหตผุล 3(2-2-5) 

EDLA003 ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 

1003702 การวิจยัและพัฒนานวตักรรมการ

เรียนรู 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาเอก) 

4223701 การสรางสือ่และนวัตกรรมทางเคมี 2(1-2-3) 

xxxxxxx เลือกเรียน 6 

เลอืกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 

รวมหนวยกติ 20 

 

 

 

 

 

ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป EDHU001 สุนทรียะ 3(2-2-5) 

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 

1003903 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 3 2(180) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

4223706 การจดัการเรียนรูเคมี 3(2-2-5) 

4223901 สัมมนาทางเคมีสําหรับครู 1(0-2-1) 

4223902 โครงการวิจยัทางเคมีสําหรับครู 2(0-4-2) 

xxxxxxx เลือกเรียน 6 

รวมหนวยกติ 20 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 1004904 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 4 6(540) 

(วิชาชีพครู)    

รวมหนวยกติ 6 

 

 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวชิา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกติ(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

1004801 ครุนิพนธ   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

xxxxxxx เลอืกเรียน 8 

รวมหนวยกติ 9 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   

   3.1.5.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

     3.1.5.1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDLA001 ทกัษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ   

English Speaking and Listening Skills  

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและ

ขอความสั้น ๆ แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว 

(เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตรทองถิ่น 

การจางงาน) สื่อสารเร่ืองที่งายและเปนกิจวัตรที่ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

โดยตรงและไมยุงยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุนเคยหรือทําเปนประจํา ใชภาษาและ

โครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณที่ แตกต าง

หลากหลาย โดยใชภาษา นํ้าเสียง กิริยาทาทางที่เหมาะสมตามมารยาท

ทางสังคม และรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทาง

ภาษา คือ พูด ฟง อาน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคน

ขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation 

and short passages for main ideas, use sentences and idioms 

regarding surroundings (such as basic information, family information, 

shopping, local geography, employment, practice communication 

English using dialogues appropriate to everyday situations, 

making use of communicative activities, Speaking and practice in 

different situation including using language ,intonation of words 

with proper manner, understand English as used in daily life and 

cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on 

speaking, listening, reading, and writing, practice communication 

skills, inquiry, search for information, and practice in communication 

through several different situations 

 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDLA002 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

English Usage for Communication  

 เขาใจขอมูลที่ไดจากการฟงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การ

สนทนา คําบรรยาย บันทึกขอเท็จจริงโดยใชภาษาตามมาตรฐาน สนทนา

จากหัวขอที่คุนเคย และสนใจ ใหคําแนะนํา ใหเหตุผล และกลาวรองทุกขได 

สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรูสึก เลาประสบการณของ

ตนเอง โตแยงและใหเหตุผล นําเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวขอที่คุนเคย 

และสรุปขอมูลได อานเพ่ือหาใจความสําคัญ และจับประเด็นอยางรวดเร็ว

และระบุขอมูลจากสิ่งที่อาน เขียนรายงานในหัวขอที่คุนเคย ประสบการณ 

เหตุการณ ความคิด ความฝน และเขียนจดหมายที่เปนรูปแบบมาตรฐาน

เกี่ยวของกับเร่ืองที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษที่

จําเปนตอการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to 

daily life, education, and lecture. Listen and take note with 

standard English. Talk about personal interests or familiar topics, give 

suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 

unexpected incident or accidents, describe experience, auguring 

with reasons, make a presentation connecting with familiar 

situations and summaries the information. Use reading comprehension 

techniques to find main idea and support details or related 

information. Write a report about familiar topics on experience, 

situations, thoughts, ideas, and expectations.Write letters with 

standard formats related to interesting topics in order to develop 

listening, speaking, reading, and writing which are needed for 

communication 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาชีพ 

English for Professional Purposes  

 พูดคุยเ ชิง เทคนิคในเ ร่ือ งที่ มีความเ ช่ียวชาญ โตตอบอยาง

คลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูดที่เปนเจาของภาษาไดโดยไมมี

ความเครงเครียด สรางถอยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอที่

หลากหลาย โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความซับซอนทั้ง

รูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปญหาเฉพาะที่ มีความ

ไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ 

 Practice speaking in natural and realistic setting with 

native speaker in the English saturated atmosphere, practice 

with text representing spoken language in abstract and concrete, 

describe perspective on problem about advantage and 

disadvantage, practice using English for communication through 

English Camp 

 

3(2-2-5) 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    

Thai for Communication  

   ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห 

และสรุปประเด็นหลักจากเร่ืองที่ฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวก

ในโอกาสตาง ๆ ระดับของภาษา การใชนํ้าเสียงในการพูดสื่อสาร อานออก

เสียงตามอกัขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตาง ๆ เขียนผลงาน

ประเภทตาง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 

   Use Thai language to communicate properly according to the 

situation. Analyze and summarize the main points of the story that 

being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 

with positive communication on various occasions, and in various 

language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 

according to orthography. Read for comprehension from various 

types of writing, writing various types of works according to the 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

principles of writing, having manners for listening, speaking, 

reading and writing 

 

     3.1.5.1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDHU001 สุนทรยีะ   

Aesthetic  

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต

ละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เลนเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ 

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงใน

เพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทาง

สุนทรียศาสตร ในงานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ  หลักการจัด

องคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ

เรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศลิปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ

ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs 

and Thai standard dance songs, play musical instruments, 

design and organize recreation activities, dance in Thai standard 

dance, design and organize performances, analyze principles of 

aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art 

composition, and principles of bulletin boards, design settings and 

stages, learning materials and portfolios, create art works, present 

and criticize the art works 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDHU002 ทกัษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวติและอาชีพ   

21st Century Skills for Living and Occupations   

 สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการ

การประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs 

skill by integrating application for important skills development 

for life and careers in 21st century effectively 

 

3(2-2-5) 

EDSO001 พลเมืองที่เขมแข็ง     

Potency Citizenship   

 วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่

แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของ

บุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การ

สรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องตนที่เก่ียวของ 

รูปแบบการปกครอ ง  อุดมการณ  และวิถี ชีวิ ตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทย

ในระบอบประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอื่น

อยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต

และจิตสาธารณะ 

 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 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    

The King Wisdom for Local Development   

   ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดการพัฒนาแบบยัง่ยนืในชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิด และหลักการ

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะหยุทธศาสตรฉลาดรูเพื่อ

การพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

และรวมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขาย 

   Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, 

and sustainable development in their daily lives, study concepts 

and principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent 

learning approach for pilot community development based on 

the king wisdom and the integrated participation with related sectors 

3(2-2-5) 

 

     3.1.5.1.3 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ     

Health Promotion and Care  

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญ

ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคม

และปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความ

พรอมในสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดานที่สําคัญ 

Search for information, analyze, summarize health promotion 

and care, the importance of sports and recreation, and public 

policy of health promotion, create and arrange the health 

promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 

sports and recreation for learning management, readiness of 

health promotion and care of main issue  

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล   

Logical thinking  

 วิ เคราะห  ออกแบบ แสดงวิ ธีการคํานวณตามลําดับขั้ นการ

ดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การให

เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใช

แนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน 

และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได 

 Analyze, design and present how to calculate in order of 

steps of operations, numbers, proportions, percentages, problems 

solving, 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 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

รหัสวิชา 

3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.5.2.1 กลุมวชิาชีพคร ู

3.1.5.2.1.1 กลุมวิชาชีพคร ู

 

ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

น(ท-ป-อ) 

1001101 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

Learning Measurement and Evaluation 

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสม

และสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเร่ืองที่ประเมิน บริบทและความ

แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ

ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหขอมูลปอนกลบัที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทาง การใชผลการวัด

และประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถ

วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใช

การสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความ

รอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical 

and appropriate to the subject matter, context, individual difference 

of learners, and learners with special needs, reflect the evaluation 

result for learner development and quality development of learning 

management under the concepts and theories of measurement 

and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 

instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 

guideline of using measurement and evaluation result in learner 

development, proper and creative measurement and evaluation, 

and use the reflective practice for self-development to be a good 

teacher who is proficient, smart, and up to date 

 

1001201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู   

Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียน

ดวยจิตวิญญาณความเปนครู เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน

พลเมืองทีเ่ขมแขง็ ดํารงตนใหเปนทีเ่คารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน 

โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู 

กฎหมายสาํหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูที่

เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 

 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 developmentusing 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 

 

1001301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตวิทยาสําหรับครู 

Psychology for Teacher 

วิเคราะห แก ป ญหา ประย ุกต และออกแบบบริหารจ ัดการ

พฤติกรรมผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย โดยใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ

แนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู การสงเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวาง

บุคคล เด็กที่มีความตองการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือให

สามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผู เรียนเปนรายบุคคลตาม

ศักยภาพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแก

ผูปกครองและผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การ

สรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Analyze, solve problems, apply,  design learner  

behaviormanagement to develop learners according to their 

potentialand ages, focuses on the concepts of psychological 

development theories, educational psychology, guidance psychology 

and counseling psychology, executive brain function for learning, 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1002401 

 

 

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 

 

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance in Education 

          วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและ

โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษา ดวยองคความรูทางการ

บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสราง

ภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับการศึกษา

และประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติที่ดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง    

มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 

สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 

 Analyze the context of the strategic policy for the 

preparation of plans and educational development programs 

and communities, design; implement the quality assurance in 

education work that is consistent with educational institutions. 

With knowledge of educational administration, information 

system for school administration, quality assurance education, 

and the philosophy of sufficiency economy to create immunity 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

for learners, educational management of educational institutions at 

each level and type of educationby using a variety of learning 

management processes to develop oneself to have a good 

attitude, right base on country, stable life, work, career, good 

citizenship, understand the world context wisely, modern society 

and keeping pace with changes 

 

1002501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอกที่สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช 

และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎี และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน

การพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

และที่ เก่ียวของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนม

ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

          Develop a school-based curriculum and subjects curriculum 

in nature of major related to school and community context, 

implement and evaluate curriculum through application of 

curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 

theories and development model, backgrounds of curriculum 

development in educational philosophy, psychology, social,  

culture, technology and other factors; basic education curriculum, 

school-base curriculum development, curriculum implementation, 

curriculum evaluation, problem and trends in curriculum development; 

and to be a person who know broadly, by up-to-date, and keep 

up with changes work, career, good citizenship, understand the 

world context wisely, modern society and keeping pace with changes 
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มคอ.2                                                     40 
 

 

รหัสวิชา

1002502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 

วิทยาการจัดการเรียนรู 

Instructional Science 

          วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอา

ใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน  การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ

ของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูร

ณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น 

สื่อเทคโนโลยดีจิทิัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผูเรียน  การบริหารจัดการ

ช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค การทดลองจดัการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบ

และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

          Instructional plan and management in nature of major to 

develop learners to be an intellectual and innovator, enhancing 

student learning, attending and accepting individual differences among 

students, creating activities and learning atmosphere for promoting 

students happiness in learning; awareness in learners’ well-being, 

integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and 

digital technology in instruction by using learning theories, instructional 

innovation for skills development in the 21st century, integrated 

instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 

content and language integrated learning, integrated instruction on 

media and learning resources in local community, digital technology 

media, inclusive education, coaching, classroom management, 

designing and lesson plan writing, microteaching, practicum in real 

 

 

น(ท-ป-อ)

3(2-2-5) 
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ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 

situation; to be a responsible and committed person in developing 

learners fulfil their potential 

 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู 

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปน

นวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่ เ ก่ียวของ จรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 

accordance with individual major to develop learners’ intellectual 

and to be innovators based on contexts, learner individual 

differences, and learners with special needs by analyzing 

principals, concepts, and theories being relevant to innovation and 

information technology for educational communication and 

learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to 

be able to select and apply innovation and information technology 

for educational communication and learning effectively, not pirate 

intellectual properties, and use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-

date, and keep up with changes 

น(ท-ป-อ) 

 

 
 

3(2-2-5) 
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1003702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ

แตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา 

วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

ผู เ รียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนํา

ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจดัการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน ครูที่ดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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 self-development to become a good teacher, know broadly, 

be up-to-date, and keep up with changes 

 

 

 

   

3(2-2-5) 
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ช่ือและคําอธิบายรายวิชา 

ครุนิพนธ 

Individual Development Plan 

จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการ

ปฏิบัติหนาที่ครู คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียน

จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมเพื่อเติม

เต็มสมรรถนะสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Create individual development plan (ID Plan) 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 

 

น(ท-ป-อ)

1(0-2-1) 

                3.1.5.2.1.2 วชิาปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา  

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

 

น(ท-ป-อ) 

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internship 1 

          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบท

หนาที่ครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษา เขาใจบริบทชุมชน รวมมือ

กับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 

โดยการประยุกต ใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรม
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การพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกต

และวิเคราะห การปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรู

ในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษา

ไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

          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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45                                                  มคอ.2 
 

 

รหัสวิชา 

1002902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 

          ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผน

ออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การ

วัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการ

องคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่อดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือ

ผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เขารวมโครงการที่

เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผล

จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคล

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือ

นําไปใช ในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

          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  

น(ท-ป-อ) 

2(180) 
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

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 

 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 

          ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ

ช้ันเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเ รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ

มุ ง มั ่น ในก ารแก ป ญหาผู เ ร ีย น ใหม ีค ุณล ักษ ณะที ่พ ึง ประสงคดวย

กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a 

good example with morality and conduct according to professional 

ethnics, design a class atmospherethat 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  

น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น(ท-ป-อ) 

2(180) 
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

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 

 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 

          ปฏิบัตงิานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดย

ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความ

รวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผู เ รียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะทอนผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้กับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับ

การสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใช

ในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

          Work in teacher duties, behave as a good example with 

morality and conduct according to professional ethics, make 

learners are happy and have advanced thinking process and 

leading them to be innovators by designing modern educational  

 

น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6(540) 
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รหัสวิชา 

 

 

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

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 

 

      3.1.5.2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับคร ู

 

น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4141003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟสิกสพื้นฐานสําหรับคร ู

Basic Physic for Teachers  

          เวกเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความรอน   คลื่นกล เสียง 

แสงและทัศนอุปกรณ ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ฟสิกสอะตอม

และฟสิกสนิวเคลียร กระบวนการสืบคนและปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชา

เพ่ือจัดการเรียนรู 

           Vectors, kinematics, newton’s laws of motions, work and 

energy, momentum, mechanical equivalent, fluid mechanics, 

thermodynamics, sound and wave, light and optical instruments, 

electrodynamics, electromagnetic waves, atomic physics, and 

nuclear physics the process of searching and practice according to 

the course content for learning management 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 

4331115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4561112 

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Basic Biology for Teachers  

          เรียนรูหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล 

เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ การทํางานของระบบตาง 

ๆ การจําแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝกปฏิบัติการ

ที่สอดคลองกับทฤษฎี 

          Study of principle, theory of chemical substances in 

organism, cell, tissue, growth and development, reproduction, 

organ system, classification of organism, evolution, genetics, 

ecology and practice in the related topic through the laboratory 

experiment  

 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับครู 

Basic Mathematics for Teachers    

เซตและระบบจํานวนจริง พีชคณิตและเรขาคณิต สมการ อสมการ 

สมการกําลังสองและระบบสมการเชิงเสน ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชัน

เอกซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอรและเมตริกซ 

กําหนดการเชิงเสน เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย พ้ืนที่ผิวและ

ปริมาตร ลําดับและอนุกรม ตรรกศาสตร จํานวนเชิงซอน ความนาจะเปน

และสถิติ 

Set and real number systems; algebra and geometry; 

equations, inequality quadratic equations and linear equations 

system; relations and functions; exponential functions and 

logarithmic functions; trigonometry; vector and matrix; linear 

programming; analytic geometry and conic sections; surface area 

and volume; sequences and series; logic; complex number; 

probability and statistics 

 

 

น(ท-ป-อ) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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      3.1.5.2.3. กลุมวิชาเอก 

         3.1.5.2.3.1 วิชาเอกบังคับ 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4221101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4221701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Basic Chemistry for Teachers 

         โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ พันธะ

เคมี แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร สมดุลเคมี 

สมดุลไอออน เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบื้องตน และฝกปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

         The atomic structure and periodic table, stoichiometry, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, solution, kinetic, 

chemical equilibria, electrochemistry, basic organic chemistry 

ionic equilibria, and practice in the related topic through 

the laboratory experiment  

 

ความปลอดภัยทางเคมีสําหรับครู 

Chemical Safety for Teachers 

        สาธิตการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการเคมี จําแนกประเภทของ

สารเคมี อธิบายอันตรายจากสารเคมี วิธีการใชและเก็บรักษา การ

จัดการและการจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธี

ปองกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

และระบบ ISO ที่เก่ียวของ และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหา

รายวิชา 

        Demonstration of using the equipment in chemistry 

laboratory, classification of chemical substance, description 

of hazard from chemical, instruction and storage, management 

and chemical storage, chemical hazardous waste treatment, 

accident prevention and syndrome cause from chemical, 

first aid and practice in the related topic through the laboratory 

experiment  

3(2-3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4222201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4222301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีวิเคราะหสําหรับคร ู

Analytical Chemistry for Teachers  

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Pre-requisite : 4221101 Basic Chemistry for Teacher 

          หลักการเคมีวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห

ขอมูลเชิงสถิติ การคํานวณทางเคมีวิเคราะห การวิเคราะหปริมาณโดย

นํ้าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ

และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของการวิเคราะหโดยใชเคมียอสวน และ

ประยุกตใชหลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห และปฏิบัติการที่

สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา 

         Analytical chemistry fundamental both qualitative 

and quantitative, Statistics for analytical chemistry, quantitative 

analysis by weight including by volume, chemical analysis 

using equipment and involved technology by small scale 

chemistry and applied the principle of green chemistry for 

analysis practice in the related topic through the laboratory 

experiment  

 

ชีวเคมีสําหรับคร ู

Biochemistry for Teachers  

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4222501 เคมีอินทรียสําหรับคร ู

Pre-requisite : 4222501 Organic Chemistry for Teachers 

องคประกอบ ปฏิกิริยา เคมี และสมบัติของของเซลล 

คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน 

และเกลือแร เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําชีวโมเลกุลให

บริสุทธิ ์และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา 

 

 

 

 

3(2-3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-3-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

 

 

 

4222401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4222501 

 

 

          Composition, chemical reaction, and properties of 

cell, carbohydrate, l ipid, protein, enzyme, nucleic acid,  

hormone, vitamin, and mineral metabolism of living organisms, 

purification technique of biomolecule and practice in the 

related topic through the laboratory experiment 

 

เคมีอนินทรียสําหรับคร ู

Inorganic Chemistry for Teachers    

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Pre-requisite : 4221101 Basic Chemistry for Teachers 

          สมมาตรและทฤษฎีกลุม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและ

ธาตุ ทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ

เทอม ของแข็ง อนินทรีย โครงสรางผลึก เคมีโคออรดิเนชันเบื้องตน

และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และปฏิบัติการที่สอดคลองกับ

เน้ือหารายวิชา 

          Symmetry and group theory, representative and transition 

element properties, atomic and molecular energy status, term 

symbol, inorganicsolid, crystal structure, fundamental of coordination 

chemistry and its application in daily life and practice in the 

related topic through the laboratory experiment  

 

เคมีอินทรียสําหรับคร ู

Organic Chemistry for Teachers    

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Pre-requisite : 4221101 Basic Chemistry for Teachers 

          ชนิดและกลไกของปฎกิิริยาเคมีอนิทรีย สเตริโอเคมี สมบัติทาง

กายภาพ โครงสราง ประโยชนและโทษ การเตรียม และปฏิกิริยาที่

เก่ียวของของสารประกอบไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อี

เธอรแอลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธเอมีน และมี

ทักษะปฏิบัติการเคมีในเน้ือหาที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 
 

3(2-3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3(2-3-5) 

 



53                                                  มคอ.2 
 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

       The organic type and mechanism, stereochemistry, 

physical properties, structure, advantages and disadvantages, 

preparation, reaction involving hydrocarbon compounds, 

alkylhalide alcohol ether aldehyde and ketone carboxylic 

acid and its derivatives, amine, and have skill in chemistry 

and practice in the related topic through the laboratory 

experiment  

 

4222601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับครู 

Physical Chemistry for Teachers   

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4221101 เคมีพ้ืนฐานสําหรับคร ู

Pre-requisite : 4221101 Basic Chemistry for Teachers 

ทฤษฎีควอนตัม แกสและทฤษฎีจลนของแกส กฎของ       

อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลระหวางเฟส  กฎของเฟสและ

สารละลายจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาสารเชิงซอน และปฏิบัติการที่

สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา 

           Quantum theory, gas and kinetic theory of gas, rule of 

thermodynamics, chemical equilibrium, phase balance, rule 

of phase and solution, kinetics of complex reaction and 

practice in the related topic through the laboratory 

experiment  

 

3(2-3-5) 

4222701 

 

 

 

 

 

 

 

สะเต็มศึกษา 

STEM Education 

ปฏิบัติ บูรณาการ เช่ือมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทาง   

สะเต็มศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร (ฟสกิส เคมี 

ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร) การเช่ือมโยงเน้ือหาระหวาง          

๔ สาระวิชา การปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร การวิเคราะห ใหเหตุผล การ

ประยุกตแนวคิดทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่ออธิบาย ทํานาย

ปรากฏการณตาง ๆ ภายใตบริบทที่แตกตางกัน การใชงาน การจัดการ    

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 
 

การเขาถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งประดิษฐ การสรางเทคโนโลยีโดย

ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีอยูอยาง

คุมคา 

         Practice integration link and activities design follow 

by STEM education in content of principle rule and theory 

in science subject (physics chemistry and earth space 

astronomy), the linked in content of 4 subjects, scientific 

practice, reasonable analysis, application in science and 

mathematics concept for phenomenon’s prediction in difference 

context, using, management, accessto technology, invention 

design, creation of technology applying from science and 

mathematics knowledge, and other cost-effective technologies 

 

4223701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางส่ือและนวัตกรรมทางเคมี  

Media Creation and Chemical Innovation 

ความสําคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐอุปกรณและสือ่ที่

ใชในการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการเคมีที่ทําจากแกว ไม 

พลาสติก โลหะ และการซอมแซมอุปกรณ การประดิษฐสื่อ อุปกรณ

เคมีเก่ียวกับอเิลก็ทรอนิกสอยางงาย การสรางสื่อทางเคมีดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร การใชเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ การผลิตอุปกรณ เคมี

ยอสวน และสารเคมีโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นและการประยุกตใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู 

The Importance and concept of the production, 

equipment and media invention for schooling and chemical 

laboratory made from glass wood plastic metal including 

equipment repair, media and chemical equipment invention 

involving simple electronics, chemical media production 

using computer program, the use of audio-visual equipment, 

chemical small scale equipment and chemical production 

 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

4223706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4223901 
 

using material from local and its application for learning 

activities management 

 

การจัดการเรียนรูเคมี  

Chemical Learning Management 

   ประยุกตใชความรู ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ในเนื้อหาสาระสําคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิเคราะหหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู 

รายละเอียดแตละหัวขอขององคประกอบในแผนการจัดการเรียนรู 

ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเนนเน้ือหาวิชาเคมี ฝกการ

จัดการเรียนรูแบบจุลภาค การจัดการช้ันเรียน 

          Applied knowledge, designing skill and learning 

organization in main point of chemistry subject in senior 

high school, course analyze, learning area of science from 

basic education core curriculum, element of learning 

management plan, detail in each topic of element of 

learning management plan, writing practice in learning 

management plan emphasize in chemistry subject, training 

on multipurpose learning management, classroom management 

 

สัมมนาทางเคมีสําหรับครู  

Seminar in Chemistry for Teachers   

สามารถบูรณาการขอบขายสาระ มีทักษะการใชภาษา สื่อ 

และเทคโนโลยี ในการคนควารวบรวมขอมูล การอาน การคิดวิเคราะห

ขอมูลในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม ๆ การนําเสนอ และ

การอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 

Scope integration, skilled in language usages, media, 

and technology in data collection research, reading, data 

analysis in academic article or recently research article, 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(0-2-1) 
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presentation, and discussion in academic article and research 

article 

 

4223902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการวิจัยทางเคมีสําหรับครู   

Project in Chemistry for Teachers   

มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานการวิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการ

วิจัย สถิติในการวิจัย เพ่ือการวางแผนและการทําโครงการวิจัยทางเคมี 

รายงานการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 

Skilled in chemistry research process and application of 

basic knowledge in chemistry research, research ethics, 

research process, research methodology, statistic in research 

for planning and making research project, research report  

and research presentation 

 

 

2(0-4-2) 

 

4223001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.2.3.2 วิชาเอกเลือก 

การส่ือสารทางวิทยาศาสตร 

Scientific Communication 

ประยุกต หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบตางๆ 

เชน การสื่อสารดวยอินโฟกราฟก ( infographic) การสื่อสารดวย 

Augmented Reality (AR) การสื่อสารดวยแอพพลิเคช่ัน การวาดรูป

วิทยาศาสตรด วย เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอความรู

วิทยาศาสตรในและรูปแบบการแสดงวิทยาศาสตร (Science Show)

และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

           Aapplied; principle and Scientific communicationtheory,     

the use of information technology for communication, 

communication in difference pattern such as inforgraphic 

communication, Augmented Reality (AR) communication, 

application communication, scientific drawing with  information 

 

3(2-2-5) 
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4223301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4223501 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technology, presentation of scientific knowledge in both 

science show and organizing learning activities 

 

เคมีอาหารสําหรับครู 

Food Chemistry for Teachers   

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4222301 ชีวเคมีสําหรับครู 

Pre-requisite : 4222301 Biochemistry for Teachers   

องคประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ

ทางเคมีของอาหารระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา รวมทั้ง

หลักเกณฑในการเลือกใช ปฏิบัติการสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ

ความช้ืน เถา ไขมัน ไนโตรเจน นํ้าตาล เพคติน กรดแอสคอรบิก กรด

เบนโซอิก และซัลเฟอร ไดออกไซด 

          Food constituents; chemical changes and relation of 

food components during processing and storage; criteria for 

food selection and Laboratories for analysis of moisture; 

ash; lipid; nitrogen; sugar; pectin; ascorbic acid; benzoic acid 

and sulfur dioxide 

 

สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรียสําหรับคร ู

Spectroscopy for Organic Chemistry  for Teachers   

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 4222501 เคมีอินทรียสําหรับคร ู  

Pre-requisite : 4222501 Organic chemistry for Teachers   

         วิเคราะหโครงสรางทางเคมีของสารอินทรียดวยเทคนิคยูวี-     

วิสิ เ บิ ลส เ ป ก โ ท รส โ ก ป  ฟ ูเ ร ีย ร ท ร า นส ฟ อ ร ม อ ิน ฟร า เ ร ด     

สเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติก เรโซแนนซสเปกโทรสโกป 

และแมสสเปกโทรเมทรี และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา 

         Structure elucidation of organic compounds using 

UV-visible spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, 

nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry 

and practice in the related topic through the laboratory experiment  

 

 
 
 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3(2-2-5) 
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4223702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4223703 

 

 

 

 

 

 

 

 

4223704 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคมี  

English for Chemistry Teachers     

ประยุกตใชศัพทเทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร คําศัพทที่

เก่ียวของทางการศึกษา การอานและการแปลบทความทางวิชาการที่

เก่ียวกับเคมีและการศึกษา การฝกทักษะดานการสื่อสารเชิงวิชาการ

ทางเคมีและการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ และฝกการจัดการเรียนรูแบบ

จุลภาคเปนภาษาอังกฤษในบางเน้ือหา 

Applied the technical term in chemistry and science, 

vocabulary involving education, reading and translating of 

academic journal involving chemistry and education, practice 

in chemical academic communication by studying in English, 

practice in micro teaching learning management by English 

language in some content 

 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 

Computer Aapplication in Chemistry 

   ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ เก่ียวของ 

โปรแกรมสําเ ร็จ รูปทางเคมี เ น้ือหาดิจิทั ลที่ เกี่ย วของและการ

ประยุกตใช การสืบคนฐานขอมูลและงานวิจัยทางเคมี 

           Fundamental experiment related computer program, 

chemical program package, related digital content and its 

application, database search and chemical research 

 

การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 

Integration of Chemical Activity Management 

   การใชวัสดุและอุปกรณทางเคมี ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษาอุปกรณ วิธีเก็บขอมูล

ทางเคมี การจัดกิจกรรมเรียนรูทางวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร และ

การจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมปลอดภัย          

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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4223705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4223903 

 

 

 

 

 

 

สามารถประยุกตใชสื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรม

ทางเคมีบูรณาการ  

          The use of chemical material and equipment, work 

safety, chemical preparation technique, equipment maintenance, 

chemical data collection,managements of scientific activity, 

science camp and management of scientific laboratories 

appropriately, safety, can be applied for media and innovation 

and design of integrated chemical activities 

 

เคมีส่ิงแวดลอมสําหรับครู 

Environmental Chemistry for Teachers   

   การศึกษาเ ก่ียวกับความรูพื้นฐานดานเค มีสิ่ งแวดลอม 

องคประกอบทางเคมี และสารมลพิษทางอากาศ ลักษณะที่สําคัญของ

สารมลพิษทางน้ํา มลพิษจากอุตสาหกรรม มลพิษทางการเกษตร 

มลพิษทางดิน มลพิษทางรังสีและความรอน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การปองกันและแกไข และทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

           Basic knowledge studies in environmental chemistry, 

chemical composition, air pollutant, important characteristics of 

water pollutants, industrial pollution, agricultural pollution, soil 

pollution, radiation and heat pollution, environmental  

impact prevention and correction, and practice in the related 

topic through the laboratory experiment 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีสําหรับคร ู

Research Methodology in Chemistry for Teachers 

   หลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบคน วิเคราะหผลงานวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอผลการวิเคราะหงานวิจัยที่ได

ศึกษาคนควา การเขียนโครงรางงานวิจัยวางแผนการทําโครงการวิจัย

ทางเคมี และนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษางานวิจัยในระดับ

สากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(2-2-5) 
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4224501 

 

 

 

 

          Principle and research methodology, searching, 

research analyze in science and technology, presentation of 

the research result from searching and analyzing, writing in 

research proposal, research planning in chemistry, and 

application of knowledge for studying international research 

 

เคมีผลิตภัณฑธรรมชาตสิําหรับครู 

Natural Products Chemistry  for Teachers 

ชนิดของสารและลักษณะโครงสรางที่เปนองคประกอบทาง

เคมีจากธรรมชาติ วิถีชีวสังเคราะหสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ การพิสูจนสารออกฤทธ์ิทางเภสัช

วิทยา ฤทธ์ิทางชีวภาพ ความเปนพิษ การประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

โดยมีการบูรณาการขอบขายสาระ ประยุกตใหเขากับบริบทของทองถิน่ 

และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

            Classification and chemical structures of the constituents 

from natural products, biosynthetic pathways of the natural 

products, extraction, isolation, purification, identification of 

pharmagologically active compounds, biological activities, 

toxicology, the application of benefits by having intergrated 

scopes, adapt to the local context, and practice in the 

related topic through the laboratory experiment  

 

 

 

 

 
 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4224502 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีเครื่องสําอางสําหรับคร ู

Cosmetics Chemistry for Teachers    

องคประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารตาง ๆ ที่ ใช ใน

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองสําอางเพ่ือความสะอาด เคร่ืองสําอางสําหรับผิวหนัง 

เคร่ืองสําอางธรรมชาติ การวิเคราะหเคร่ืองสําอาง ประโยชนและโทษที่เกิด

จากเคร่ืองสําอาง โดยมีการบูรณาการขอบขายสาระ และประยุกตใชเนื้อหา

ทางเคมีประยุกตเขากับบริบทของทองถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

 

 

3(2-2-5) 
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4224701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4224702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           The production components, properties of substances 

containing in cosmetics, cleansing cosmetics, skin cosmetics, 

natural cosmetics, cosmetic analysis, benefits and penalties 

of cosmetics, intergrate with various scopes and apply the 

applied chemistry contents with the local context and 

practice in the related topics through laboratory experiment 

 

เคมีในชีวิตประจําวันสําหรับครู 

Chemistry in Daily Life for Teachers  

คุณค าและภ ัยแฝงจากเคม ีในอาหาร ยา การอ ุป โภค         

การบริโภค สิ่งรอบตัว การอภิปราย และใชองคความรูทางเคมีอธิบาย

ปรากฏการณของสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันโดยมีการบูรณาการ

ขอบขายสาระ และประยุกตใชเน้ือหาทางเคมีประยุกต และมีทักษะ

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

Value and latency from chemical in food medicine 

consommation, surrounding, discussion, and the use of chemical 

knowledge for describe phenomenon surrounding in daily 

life by scope integration and applicationof applied chemistry 

content and skilled in related experiment 

 

เคมีพอลิเมอรสําหรับครู 

Polymer Chemistry for Teachers 

พอลิเมอรเบื้องตน โครงสราง การเรียกช่ือ สมบัติ ประเภท

ของพอลิเมอร ปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร พอลิเมอรที่สําคัญใน

เชิงพาณิชย ผลิตภัณฑจากพอลิเมอรประเภทตาง ๆ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอร การนําพอลิเมอร

ไปใชประโยชนอยางเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการ

ขอบขายสาระ และประยุกตใชเน้ือหาทางเคมีประยุกต และมีทักษะ

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2(1-2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3(2-2-5) 
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4224703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fundamental of polymer, structures, nomenclature, 

properties, classification of polymers, polymerization 

reactions, commercial polymers, products from various types 

of polymers, technological advances used for polymer 

products development, the use of polymers and affectation 

with the integration of the scope and application of 

applied chemical content, and practice in the related content 

through the laboratory experiment 

 

เคมีและผลิตภัณฑชุมชนสําหรับครู 

Chemistry and Community Products for Teachers 

สํ ารวจ สมุน ไพรท อ งถิ่ น  กา รศึ กษ าสารสํ า คัญที่ เ ป น

สวนประกอบของผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต 

การแปรรูปสมุนไพรโดยการอบแหง และการนําพืชสมุนไพรไปใช

ประโยชนในผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิตประจําวันหรือผลิตภัณฑทาง

การเกษตร การปลูกและการผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียโดยมี

การบูรณาการขอบขายสาระ และประยุกตใชเน้ือหาทางเคมีประยุกต

เขากับบริบทของทองถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

The explore of local herb, study of important substance 

consist of product which is necessary in daily life, production, 

herbal drying processing and the utilization of herbs production 

in daily life or agricultural product, organic farming by 

scope integration and application of applied chemistry 

content with local context and skilled related content 

through the laboratory experiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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4224704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4224705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคมีเกี่ยวกับสีสําหรับครู  

Colour Chemistry for Teachers  

สารที่ทําใหเกิดสี ชนิด องคประกอบของสี การเคลือบผิว การ

ผลิตสีเพ่ือใชในงานดานตาง ๆ และการควบคุมคุณภาพสี ของสี

สังเคราะหและสีจากธรรมชาติ โดยมีการบูรณาการขอบขายสาระ 

ประยุกตใชเนื้อหาทางเคมี และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวของ 

              The substances that cause color, type, color composition, 

coating, the use of color production and color quality 

control of synthetic color and natural color with scope 

integration, application of chemistry content and skilled in 

related experiment   

 

เทคโนโลยีปโตรเคมีสําหรับคร ู  

Petrochemical Technology for Teachers 

การเกิดองคประกอบทางเคมีของปโตรเคมี อนุพันธของ

สารประกอบไฮโดรคารบอนที่สําคัญของเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ การ

สํารวจหาแหลงปโตรเลียม การแยกสวนตาง ๆ กระบวนการผลิต การ

ออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี คุณสมบัติและ

ชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใชตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับ

กระบวนการปโตรเคมี แนวโนมเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการนํา

สารปโตรเคมีภัณฑไปใชประโยชนตาง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบขาย

สาระ และประยุกตใชเน้ือหาทางเคมีประยุกต และมีทักษะปฏิบัติการที่

เก่ียวของ 

Chemical composition formation of petro chemistry, 

hydrocarbon derivativesimportant for fossil fuel, exploration 

for petroleum resources, segmentation, production, production 

design in petrochemical industrial, properties and type of 

absorbance, positioning and catalyst selected for petro chemical 

proceeding, industrial technology trends and application of 

 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 

 

 

4224706 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemistry content and skilled related content through the 

laboratory experiment 

 

เคมีอุตสาหกรรมสําหรับคร ู  

Industrial Chemistry for Teachers  

พ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอน 

ตาง ๆ ของอตุสาหกรรมเคมีสมดุลมวล การปฏิบัติการของแตละหนวย 

การเช่ือมตอการปฏิบัติการของทุกหนวย สมดุลพลังงาน กับการไหล

และการถายเทความรอน อุตสาหกรรมเคมีหลักของไทยและของโลก 

อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมนํ้ามันพืช อุตสาหกรรมสี การ

บริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การกําจัดของเสียจาก

อุตสาหกรรมเคมีเคมีสีเขียวที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการขอบขาย

สาระและมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

Fundamental of industrial processes, various steps 

of the chemical industrymass balance, experimental of each 

unit, experimental connecting of all units, energy balance 

with flow and heat transfer, the main chemical industry in 

Thailand and the world, paper industry, vegetable-oil industry, 

paint industry, quality control technology management, chemical 

Industrial waste management, green chemistry, with the 

integration of the scope and skilled related content through the 

laboratory experiment 

 

 
 
 

3(2-2-5) 

 

 

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนผานมากอน หมายถงึ รายวิชาที่นักศกึษาตองเรียนมา 

              กอนโดยไดระดับคะแนนไมต่ํากวา “D” 
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3.2  ช่ือ  สกลุ  เลขประจําตวับตัรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

  3.2.1  อาจารยประจําหลกัสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/

สาขา 

การสําเร็จการศึกษา ภาระการสอน(ขั้นตํ่า) 

ชม/สัปดาห/ปการศึกษา 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางทวีสิน นาวารัตน 

x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

เคมี 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 

2539 

2537 

30 30 30 30 30 

2 นางเชาวนีพร ชพีประสพ 

x xxxxxxxxx xx x 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ม. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

ชีวเคมี 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2539 

2536 

30 30 30 30 30 

3 นางสาวระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

เคมีวิเคราะห 

เคมีวิเคราะห 

เคมี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2559 

2549 

2545 

30 30 30 30 30 

4 นางสาวจิรภา คงเขียว 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

กศ.บ. 

เคมีอินทรีย 

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา 

2542 

2533 

30 30 30 30 30 

5 นางสาวกนิษฐา พงศอาทิตย 

x xxxxxxxxx xx x 

อาจารย วท.ม. 

วท.บ. 

เคมี 

เคมี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2549 

30 30 30 30 30 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกงาน  หรือสหกจิศกึษา) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบดวยการสังเกต 

การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในช้ันเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการ

ความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการ

เรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเ รียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทาง

การศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

งานและลักษณะการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงานที่นักศึกษาครู

ตองปฏบิัตจิริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงคเพื่อใหนักศึกษาพรอมที่จะเปนผูเร่ิมตน

วิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ประกอบดวย การสังเกตการสอนและการมีสวนรวมกับ

สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงงานทางวิชาการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกระบวนการเรียนรู มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูทั้งใน

เน้ือหาที่ใชสอนตามหลักสูตรและความรูในศาสตรสาขาตางๆที่เกี่ยวของ 

4.1.2 มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   

4.1.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัยในช้ันเรียน 

4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผลการ

เรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

4.1.2.3 สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรูที่อบอุน 

มั่นคง ปลอดภัย 

4.1.2.4 ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอน 

การวัดและการประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัยในช้ันเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคลมี
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สมรรถภาพดานคุณลกัษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหตั้งมั่นอยูในคณุธรรม และมีจิตสาํนึกใน

การพัฒนาสังคม 

4.1.3 อาจารยนิเทศกเปนอาจารยประจําจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

4.1.3.1 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

4.1.3.2 มีประสบการณในการนิเทศไมนอยกวา 1 ป หรือมีประสบการณในการสอน 3 ป 

4.1.3.3 มีคุณลักษณะที่เปนแบบอยางที่ดี 

4.1.4 ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

4.1.4.1 มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 

4.1.4.2 มีประสบการณในการสอน 

4.1.4.3  มีคุณลักษณะของความเปนครูเปนแบบอยางที่ดี และสอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/หรือ  

สัมพันธกับสาขาวิชาที่นักศึกษาครูปฏิบัติการสอน 

4.1.5 มีทักษะการฝกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหวางเรียน มีประสบการณในดานการประกอบวิชาชีพ

ครูในสถานศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

4.1.6 มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพในภาระงานอื่นนอกจากการสอน ตามกรอบการประกอบวิชาชีพ

ครูในสถานศึกษา 

4.1.7 สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาระหวางการฝกประสบการณไดอยางมี

เหตุผล 

4.1.8 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานศึกษา 

4.1.9 ตระหนักและเห็นคุณคาของตนเองในฐานะผูประกอบวิชาชีพครู 

4.1.10 มีทักษะการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษามีการสอนในสถานศึกษาเต็ม

เวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

4.2 ชวงเวลา 

1. ปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 1    ปการศึกษาที ่1 

2. ปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 2    ปการศึกษาที ่2 

3. ปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 3    ปการศึกษาที ่3 

4. ปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที ่1     ปการศึกษาที ่4 
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4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
   

ปการศกึษาที ่ ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนชัว่โมงและตารางสอน 

1 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 1 2 หนวยกติ 180 ช่ัวโมง  

(8 ช่ัวโมงตอสปัดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

2 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 2 2 หนวยกติ  180 ช่ัวโมง  

(8 ช่ัวโมงตอสปัดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

3 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 3 2 หนวยกติ  180 ช่ัวโมง  

(8 ช่ัวโมงตอสปัดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

4 ปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 4 6 หนวยกติ  540 ช่ัวโมง  

(8 ช่ัวโมงตอสปัดาห หรือสัปดาหละ 1 วัน) 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิัย (ถามี) 

นักศึกษาทุกคนตองเลือกทํางานวิจัยและตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาเคมี โดยเนนงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย โดยสงขอเสนอโครงงานภายในเวลาที่กําหนด 

รายงานความกาวหนาจัดทํารายงาน และสอบปากเปลา 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ตองผานการคนควา เขียนเคาโครงวิจัย ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงาน     

การวิจัย นําเสนอผลงานวิจยั โดยตั้งอยูบนพืน้ฐานการวิจยัทางวิทยาศาสตร ซึ่งงานวิจัยดงักลาวตองสามารถ

นําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการทําวิจัยได และเปนงานวิจัยที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีทกัษะในการคนควา รวบรวม เรียบเรียง ผลงานวิชาการ หรืองานวิจยัทางเคม ี

5.2.2 ดําเนินการวิจยัไดอยางเหมาะสม โดยมีการวางแผนการวิจยั ใชวิธีการและ/หรือเคร่ืองมอืได 

เหมาะสมรวมทั้งการแกปญหา 

5.2.3 วิเคราะหและประมวลผลการทดลอง 

5.2.4 เขยีนแบบเสนอโครงการและรายงานผลงานวิจยั 

5.2.5 นําเสนอผลงานโครงการ ตอบคําถามและแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังานวิจยั 
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5.2.6 สงงานตามกําหนดเวลาและถูกตอง 

5.2.7 มีระเบียบวินัยในการทําการศกึษา ตรงตอเวลา และปรับตัวเขากบัผูรวมงานได  

5.3 ชวงเวลา 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4223902 โครงการวิจัยทางเคมี ในภาค

การศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 โดยมีระยะเวลา ในการทําโครงการวิจัย 2 ภาคการศึกษา 

5.4 จํานวนหนวยกติ 

2(0-4-2) 

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 แจงหัวขอโครงการวิจัยทางเคมีใหนักศึกษาทราบในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 3 และ

ใหนักศึกษาเขาพบอาจารยที่เสนอหัวขอโครงงานที่นักศึกษาสนใจเพื่อปรึกษาถึงแนวทางการวิจัยกอนเลือก

อาจารยที่ปรึกษาโครงงานกอนสิ้นภาคการศึกษา 

5.5.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

5.5.3 จัดเตรียมหัวขอโครงการวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินการผาน

รายวิชาวิธีวิจัยทางเคมี และกําหนดสอบหัวขอวิจัย 

5.5.4 กําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษากระบวนการศกึษาคนควาและประเมินผล และการสืบคนขอมูล 

5.5.5 อาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

5.5.6 โปรแกรมวิชาและอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยจัดหาเคร่ืองมือวิจัยและจัดอบรมการใชเคร่ืองมือ

ใหนักศึกษากอนลงมือปฏิบัติงาน 

5.5.7 จัดใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยและคณะกรรมการประเมินผล 

5.6.2 นักศึกษาเขียนรายงานเพือ่รายงานผลการทําวิจัย เมื่ออาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควรวาผลของ

การทําวิจัยที่นักศึกษาทําน้ันเพียงพอตอการประเมิน 

5.6.3 นักศึกษานําสงรายงานตอคณะกรรมการประเมินเพื่อขอนําเสนอแบบปากเปลาและตอบ    

ขอซักถามตอคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน 

5.6.4 นักศึกษาสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตอโปรแกรมวิชาและคณะ เพื่อเปนหลักฐานการได 

ระดับผลการเรียนในรายวิชาวิจัยทางเคมี 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยทุธการสอน การประเมินผลและสมรรถนะ 

 

1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรอืกจิกรรมของนกัศกึษา 

1. ความสามารถดาน

การสอน 

นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวาง

บุคคลเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม สามารถใชคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะ

การฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรู     

ใฝเรียน เขาใจธรรมชาติของนักเรียน  

2. ความสามารถดาน

วิชาการ  

 

นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเน้ือหาวิชาของการสอน จนสามารถ

นําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

ครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อ

และนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนา

หลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอื่น ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม 

 

นักศึกษามจีรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสตัยสจุริต และมี

ศีลธรรม  

4. ดานบคุลกิภาพ  

 

มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ ดีสามารถทํางานรวมกนั

กับผูอื่นได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนด ีมีนํ้าใจ/เอือ้อาทรศษิย รักงานสอน 

ใฝรู ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลายมีจิตสาธารณะ

และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

2.1.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลัน้ มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย

ตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

(3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ

คนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

(4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและ

ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ

ทุจริตคอรัปช่ัน และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

(2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

(3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 

(4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

(5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  

(6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture) 

(7) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning) 

(8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

(9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach) 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

(3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 

(4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

(5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

(6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

(7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

2.1.2 ดานความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มี

ความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณา

การ การสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

(2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเน้ือหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแต

ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 
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(3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

(4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตามมาตรฐาน 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี สรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

(2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

(3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

(4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

(5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

(6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

สําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนรวมกันในช้ันเรียน  

(7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  

(8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

(9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning) 

(10) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

(11) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning) 

(12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

(2) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

(3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 

(4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

(5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 
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2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทาง

ทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

(2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ

ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

(3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม 

(4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

(2) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 

(3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 

(4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 

(5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

(6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

(7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 

(8) การสงเสริมใหผู เ รียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

(9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

(10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 
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(11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 

(12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

     2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

    (1)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

    (2)  วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

    (3)  วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

    (4)  วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 

    (5)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    (6)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

   2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (1)  เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม  

    (2)  ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

    (3)  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

    2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

    (1)  การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

    (2)  การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

    (3)  การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองาน

วิชาการ 

    (4)  การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking) 
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    (5)  การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

    (6)  การเรียนรูแบบรวมพลัง(Collaborative learning)  

    (7)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

    2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

    (1)  วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

    (2)  วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

    (3)  วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดีใน 

การปฏิบัติงานรวมกัน 

    (4)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    (5)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

   2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

(2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของ        

กลุมตาง ๆ  ไดอยางมปีระสิทธิภาพโดยสามารถเลอืกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวย

รูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู      การ

จัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ

สารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง

การละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
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       2.1.5.2 กลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข   

การสือ่สาร  และ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

              (1) การบรรยายเชิงปฏสิัมพันธ 

              (2) การเรียนรูแบบรวมมอื 

              (3) การเรียนแบบมสีวนรวมปฏบิัตกิาร  

              (4) การเปนผูนําแบบมีสวนรวมในการนําเสนองานวิชาการ 

              (5) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง  

              (6) การจดัการเรียนรูตามแนวทฤษฎสีรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

              (7) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยดีจิทิัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนรวมกันในช้ันเรียน  

              (8) การเรียนรูแบบหองเรียนกลบัดาน  

              (9) การเรียนรูโดยใชปรากฎการณเปนฐาน  

              (10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project-based learning) 

              (11) การเรียนรูโดยใชวิจยัเปนฐาน  

              (12) การเรียนรูโดยวิธีโสเครตสิ 

              (13) การตดิตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศกึษา        

จากขาวสารบนสือ่สงัคมออนไลน 

              (14) การสบืคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคญัดานการศกึษาโดยบูรณาการ      

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีดจิทิลั 

              (15) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบตังิานจริงในสถานศึกษา (Work - 

Integrated Learning: WIL) 

              (16) การออกแบบการจดัการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลย ี(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
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                 (17) การเรียนรูโดยใชแนวคดิการเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ (Contemplative 

Education) 

       2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               (1) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

               (2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

               (3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

               (4) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดี

ในการปฏิบัติงานรวมกัน 

               (5) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น

สําคัญ   ดานการศึกษา 

               (6) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

               (7) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 

   2.1.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

       2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

              (1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช

ปรัชญาตามความเช่ือในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผลผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช

แหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่

ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

              (2) มีความสามารถในการนําความรูทางจติวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ

สงเสริมพัฒนาการผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มี
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ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี

ขอจํากัดทางกาย 

              (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผู เ รียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ

ทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางาน

กับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา    

ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

              (4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

              (5) นําทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการ

คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียน และพัฒนาตนเอง 

       2.1.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

              (1) การเรียนรูโดยการเชิงปฏิบัติการ  

              (2) การเรียนรูจากกรณีศึกษา  

              (3) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

              (4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 

              (5) การเรียนรูแบบรวมมือ  

              (6) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

              (7) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง  
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              (8) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยให

ผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

              (9) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนรวมกันในช้ันเรียน  

              (10) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  

               (11) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project-based learning) 

               (12) การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  

               (13) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)

               (14) การเรียนรูดวยการนําตนเอง  

               (15) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

               (16) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 

               (17) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณา

การการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

              (18) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

              (19) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

              (20) การเรียนรูดวยใจที่ใครครวญ (Contemplative Education) 

              (21) การเรียนรูโดยใชระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

              (22)  การเ รียนรูจ ากชุมชนเ รียนรู วิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) 
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       2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

              (1) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

              (2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

              (3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

              (4) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

              (5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

              (6) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

              (7) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

              (8) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

              (9) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกจิกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

          2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

           (1) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

           (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย

ตองาน  ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองประพฤติตน 

เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

           (3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ

คนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

           (4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึ กของผูอื่นและ
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ประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการ

ทุจริตคอรัปช่ัน และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

   2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    (1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

    (2) การเรียนรูโดยการปฏิสมัพนัธเชิงปฏิบัตกิาร (Interaction Action Learning) 

    (3) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 

    (4) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

    (5)  การเ รียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจ ริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)  

    (6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture)  

    (7) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning)  

    (8) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

    (9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

   2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    (1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach) 

    (2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

    (3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 

    (4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

    (5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

    (6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

    (7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 
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 2.2.2 ดานความรู 

         2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  (1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มี

ความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณา

การการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

  (2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเน้ือหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของ  แตละ

สาขาวิชา 

  (3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

  (4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารตาม

มาตรฐาน  

  (5) มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการ และทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ ๆ  

  (6) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิทยาศาสตร 

  (7) มีความรูในศาสตรตางๆที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  (8) มีความชํานาญในทักษะปฏิบัติการ 

  2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  (1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี สรรสรางนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียน

วิเคราะหและ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

  (2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
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  (3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

  (4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

  (5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

  (6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

สําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนรวมกันในช้ันเรียน  

  (7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

  (8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  

  (9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning)  

  (10) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

  (11) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning) 

  (12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

  2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

  (1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

  (2) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

  (3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 

  (4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

  (5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  (6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

     2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

      (1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล   

ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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      (2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนํา

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถายทอดความรูแก

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

      (3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม 

      (4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

      (5) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร 

      (6) นําความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

      (7) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสงัเคราะหความรูจากแหลงขอมลูตาง  ๆที่

หลากหลายไดอยางถกูตอง และเพือ่นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

  2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

   (2) การเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 

   (3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 

   (4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning)  

   (5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

   (6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  

   (7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 

   (8) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

   (9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

   (10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ( Project-based learning) 

   (11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method )การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปน

ครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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  2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

   (1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 

   (2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

   (3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

   (4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

   (5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

   (6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ 

ทางอารมณและทางสังคม    

      (2) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

      (3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

    2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

      (1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

      (2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

      (3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

      (4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking) 

      (5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

      (6) การเรียนรูแบบรวมพลัง(Collaborative learning) 

      (7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
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    2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

      (1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

      (2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

      (3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

      (4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

      (5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 

 2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

      (1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

      (2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุมตาง 

ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลอืกใชการสือ่สารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง 

ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 

      (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการ

เรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศ

โดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

     2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 

      (2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

      (3) การจัดทําอินโฟกราฟกเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานที่นําเสนอ 
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      (4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

      (5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

     2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดาน

การศึกษา 

      (2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาที่มี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

      (3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

      (4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

 2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

     2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

      (1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญา

ตามความเช่ือในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลง

การเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกัน

ของของผูเรียนและพื้นที่ 

      (2) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ

สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความ

แตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัด 

ทางกาย 

      (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความ       

ซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 
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      (4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบดิามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ

กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ 

      (5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการคิด        

ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง   

     2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู  

      (1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning: WIL) 

      (2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี

สอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

      (3) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

      (4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 

      (5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

      (6) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 

      (7) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

     2.2.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

      (1)  วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

      (2)  วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

      (3)  วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

      (4)  วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน

หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู

มาตรฐาน ผลการเรียนรูบางเร่ืองก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทาย) 

  3.1. ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้ 

  3.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตอ

งาน  ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

   (3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคน

อื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

   (4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ

คิดแกปญหาทางคณุธรรมจริยธรรมดวยความถกูตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปช่ัน และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

  3.1.2 ดานความรู 

       (1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ

ดิจิตอล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มี

ความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณา

การการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 
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      (2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเน้ือหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละ

สาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 

      (3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

      (4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

มาตรฐาน  

  3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

       (1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล

ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง

ในโลกยุคดจิติอล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี 

ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

       (2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนํา

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถายทอดความรูแก

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

       (3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม 

      (4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1) เขาใจและใสใจอารามณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม  
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       (2) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

      (3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

  3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

       (1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

       (2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุม

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวย

รูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 

       (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรู 

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู 

การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใช

ดุลยพินิจทีด่ใีนการตรวจสอบความนาเช่ือถอืของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิ

และการลอกเลียนผลงาน 

  3.1.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

       (1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญา

ตามความเช่ือในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลง

การเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกัน

ของของผูเรียนและพื้นที่ 

          (2) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ

สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความ

แตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทาง

กาย 

       (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
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จัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่

อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

       (4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบดิามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ

กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ 

       (5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการคิด ทักษะ

ชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 

และการพัฒนาตนเอง            

  



มคอ.2                                                                                   94           

 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิากลุมวชิาศกึษาทัว่ไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร       

EDLA001  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ                        

EDLA002 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                        

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                          

EDLA004 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                        

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

   
 

EDHU001 สุนทรียะ                        

EDSC002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                        

EDSO001 พลเมืองที่เข็มแข็ง                         

EDSO002 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                        

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

   
 

EDSC001 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                        

EDSC003 การคิดเชิงเหตุผล                        
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  3.2 ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน ในตารางมีความหมายดังน้ี 

   3.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

       (1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

       (2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยตองาน ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

       (3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติ

คนอื่น มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอื่นได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ 

       (4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวิ นิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศยัหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึก

ของผูอื่นและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน  

   3.2.2 ดานความรู 

       (1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเน้ือหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ

เชน คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจดัการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม

และพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 

ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และ

ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ

ขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 

และมีความรูในการประยุกตใช     

       (2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอนสามารถวิเคราะห

ความรู และเน้ือหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไป
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ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรู

ดานความรูของแตละสาขาวิชา 

       (3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผูเรียน 

       (4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน  

       (5) มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการ และทฤษฎี

ในศาสตรเฉพาะ ๆ 

       (6) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน

วิทยาศาสตร 

       (7) มีความรูในศาสตรตางๆที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

       (8) มีความชํานาญในทักษะปฏิบัติการ 

   3.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

       (1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจ ริง และประเมินขอมูล สื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉยัแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู 

หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัต ิคานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐาน

ทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

       (2) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะ

ผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

       (3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการ

ถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

       (4) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน 

       (5) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร 
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       (6) นําความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

       (7) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตอง และเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

   3.2.4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณและทางสังคม   

       (2) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม 

       (3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอ

สวนรวม สามารถชวยเหลือ และแกปญหาตนเอง กลุม และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

   3.2.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       (1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

       (2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของ

กลุมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอ

ดวยรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 

       (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรู 

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการ

เรียนรู การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและ

สารสนเทศโดยใชดุลยพินิจทีด่ใีนการตรวจสอบความนาเช่ือถอืของขอมลูและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนัก

ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

   3.2.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

       (1) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช

ปรัชญาตามความเช่ือในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ

สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการ

เรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับ

สภาพบริบทที่ตางกันของของผูเรียนและพ้ืนที่ 

       (2) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกจิกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและ
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สงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มี

ความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มี

ขอจํากัดทางกาย 

       (3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเ รียนรู ใหผู เ รียนได เ รียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด 

การทํางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการ

ทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และ

พัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

       (4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวย

ความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองให

เต็มตามศักยภาพ 

       (5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการคิด 

ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลาน้ีมาใชในการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิากลุมวชิาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาชีพครู                               

1001101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                               

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเปนครู 
                              

1001301 จิตวิทยาสําหรับครู        -                       

1002401 การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
                              

1002501 การพัฒนาหลักสูตร                               

1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู                               

1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 
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รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                               

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู 
                              

1004801 ครุนิพนธ                               

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                               

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                               

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                               

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                               

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับครู                               

4141003      ฟสิกสพื้นฐานสําหรับครู                               

4331115      ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับคร ู                               

4561112      คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับคร ู                               
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รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาเอกบังคับ                               

4221101      เคมีพื้นฐานสําหรับคร ู                               

4221701      ความปลอดภัยทางเคมีสําหรับครู                               

4222201      เคมีวิเคราะหสําหรับครู                               

4222301      ชีวเคมีสําหรับครู                               

4222401      เคมีอนินทรียสําหรับครู                               

4222501      เคมีอินทรียสําหรับคร ู                               

4222601      เคมีเชิงฟสิกสสําหรับคร ู                               

4222701      สะเต็มศึกษา                               

4223701      การสรางสื่อและนวัตกรรมทางเคมี                               

4223706      การจัดการเรียนรูเคม ี                               

4223901      สัมมนาทางเคมีสําหรับครู                               

4223902      โครงการวิจัยทางเคมสํีาหรับคร ู                               
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รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาเอกเลือก                               

4223001      การสื่อสารทางวิทยาศาสตร                               

4223301      เคมีอาหารสําหรับครู                               

4223501      สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย  

                  สําหรับคร ู
 

 

                            

4223701      ภาษาอังกฤษสําหรับครูเคม ี                               

4223703       การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทาง 

                   เคม ี
 

 

                            

4223704      การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ                               

4223705      เคมีสิ่งแวดลอมสําหรับคร ู                               

4223903      ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมสีําหรับคร ู                               

4224501      เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติสําหรับคร ู                               

4224502      เคมีเครื่องสําอางสําหรับครู                               
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รายวิชา 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช

เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

4224701      เคมีในชีวิตประจําวันสําหรับคร ู                               

4224702           เคมีพอลิเมอรสําหรับคร ู                               

4224703 เคมีและผลิตภัณฑชุมชนสําหรับครู                               

4224704 เคมีเก่ียวกับสีสําหรับครู                               

4224705 เทคโนโลยีปโตรเคมีสําหรับคร ู                               

4224706 เคมีอุตสาหกรรมสําหรับคร ู                               
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา 

ปที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 

2. มีความรู และทักษะปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (ฟสิกส ชีววิทยา   

   คณิตศาสตร และเคมี) 

2 1. มีความรูและทักษะปฏิบัติการเฉพาะดานในสาขา เคมีวิเคราะห เคมีอนินทรีย     

   เคมีอินทรีย ชีวเคมี และเคมีเชิงฟสิกส 

2. ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู 

3. ปฏิบัติงานผูชวยครูจัดการเรียนรูทางเคมี 

3 1. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเคมี แกไข 

   ปญหาทางวิทยาศาสตรดวยกระบวนการวิจัยได 

2. นําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรูทางเคมี สามารถ  

   ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนไดอยางหลากหลาย และจัด 

   กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักเรียน 

4 1. มีทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเทียบเทาเกณฑที่มหาวิทยาลัย 

   กําหนด  

2. เปนครูผูสอนเคมีเทียบเทาครูประจําการ 
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หมวดที่  5   หลกัเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร ดังน้ี 
 

   ระดับคะแนน ความหมาย    คาระดับคะแนน 

    A ดีเยี่ยม     (Excellent)  4.0 

    B+ ดีมาก    (Very Good)  3.5 

    B ดี    (Good)  3.0 

    C+ คอนขางดี (Fairy Good)  2.5 

    C พอใช    (Fair)   2.0 

    D
+
 ออน    (Poor)  1.5 

    D ออนมาก   (Very Poor)  1.0 

    E ตก     (Fail)  0.0 
   

  ระบบคะแนนน้ีใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่ใหประเมินผลโดยไมมีคาระดับคะแนนและ

วิชาที่ไดผลประเมิน F นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบผาน 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศกึษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน เพ่ือยืนยนัหรือสนับสนุนวา

นักศึกษาทุกคนมผีลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผล

การประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตามความจริง การใหขอมูล

ยอนกลับของผูสําเร็จการศึกษาการประสบความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาโดยหลักสูตร

มีวิธีดําเนินการดังน้ี 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนักศึกษายงัไมสําเร็จการศึกษา 

   กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ซึ่งจะสัมพันธกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชาของรายวิชาตางๆ โดยมีเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือทวน

สอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งจากการประเมินของผูเรียน
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และการประเมินตนเองของนักศึกษาและนําผลการทวนสอบดังกลาวมาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบของหลักสตูรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ขอสอบระดับผลการเรียนในแตละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาตามที่กําหนดไวใน 

มคอ.3 ในแตละรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

   โดยการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ดวยการเก็บขอมูลหา

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต นําผลการวิเคราะหขอมูล

ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

การเก็บขอมูลจะดําเนินการหาคาทางสถิติ ดังตอไปน้ี 

  2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2. สํารวจความเห็นจากผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในโรงเรียน และสถานประกอบการ 

  2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาเคมี รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 

รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

  2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอ      

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการ

พัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
 

3.  เกณฑการสําเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร 

 ใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.1 ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 3.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 

 3.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 3.4 ไมมีพันธะใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัย 

 3.5 ตองผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับ 6 ขึ้นไป 

หรือ CEFR ระดับ B1 
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 3.6 เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2560 
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หมวดที่  6   การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมปละ 1 คร้ัง เพื่อใหมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย

มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 อาจารยใหมทุกคนควรผานการอบรมเกี่ยวกับการจดัเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

ประกันคุณภาพการศึกษาการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

1.3 มอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน 

1.4 มอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมอีาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร

เปนผูใหคําแนะนํา 

1.5 กําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 

2.  การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพือ่พัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

2.1.2 จัดใหมีการสอนแบบเปนหมูคณะ ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการ

สอนรวมกับผูอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมคณะสอน 

2.1.3 สงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 
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 2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

  2.2.1 สงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

  2.2.2 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยโดยการขอทุนวิจ ัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนในสวนของอุปกรณและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน 

  2.2.3 สงเสริมใหอาจารยนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  2.2.4 สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ 

  2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยกําหนด

เปนแผนการศึกษาที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสตูร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏิบัติ ผลทึ่คาดหวัง 

การบริหารจัดการหลักสตูรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรปริญญาตรี ไมนอยกวา 

5 คน และเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

1. มีอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร

เปนไปตามเกณฑ 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตร ี

คุณวุฒิระดับป ริญญาโทหรือ

เทียบเทาหรือดํารงตําแหน ง  

ทางวิชาการไมต่ํ ากว าผูช วย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

แ ล ะมี ผ ล ง า น ท า ง วิ ชา ก า ร   

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 

ปยอนหลัง 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิหรือดํารงตําแหนงทาง

วิ ชา ก า ร เ ป น ไ ป ต า ม เ กณ ฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

ปริญญาตรี อาจารยประจํา 

คุณวุฒิระดับป ริญญาโทหรือ

เทียบเทาหรือดํารงตําแหน ง  

ทางวิชาการไมต่ํ ากว าผูช วย

ศาสตราจารย ในสาขาน้ันหรือ

สาข าวิ ชาที่ สั ม พันธ กั นห รือ

สาขาวิชาของราย วิชาที่สอน 

หากเปนอาจารยผู สอนกอน

เกณฑนี้ ประกาศ ใช  อนุ โลม

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

3. 3. อาจารยผูสอน มีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑ  
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เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏิบัติ ผลทึ่คาดหวัง 

อาจารยพิเศษ คุณวุฒิระดับ

ป ริ ญ ญ า โ ท  ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ   

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา และ

ม ีป ร ะ ส บ ก า ร ณ ทํ า ง า น ที่

เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอย

กวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอน    

ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา 

โ ด ย มี อ า จ า รย ป ระจํ า เ ป น

ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

4. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ปริญญาตรี ตองไมเกิน 5 ป 

ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 

4. มีแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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2. บัณฑิต 

เกณฑ/ตวับงช้ี แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศกึษา 

1. มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่หลักสูตร

กําหนดไวในเอกสาร มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู

อยางนอย 6 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดาน

ความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยขอมูลจากผูใช

บัณ ฑิ ต ด ว ย ก ารข อ เ ข า สั ม ภ า ษ ณ  ห รื อ ก า ร ส ง

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมที่

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐาน

คุ ณ วุ ฒิ

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

ครอบ คลุ มผ ลก าร

เรียนรูอยางนอย    6 

ดานคือ  1) ดาน

คุณธร รม จริยธรรม 

2) ดานความรู 3) ดาน

ทักษะทางปญญา 4) 

ด า น ทั ก ษ ะ

ความสัมพันธระหวาง

บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ  และ 5) 

ด า น ทั ก ษ ะ ก า ร

วิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่ อ ส ารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. คะแนนความพึ ง

พอใจของผูใชบัณฑิต

ไมนอยกวา 3.51  

2.2 การไดงานทํา

ของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ติดตามจํานวนของบัณฑิต (รอยละ) ที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ร อ ย ล ะ  7 0  ข อ ง

บัณฑิตปริญญาตรีได

งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน   

1 ป  
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3. นักศึกษา 

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษาและ

การเตรียมความพรอม

นักศึกษา 

การรับนักศึกษา 

1. กําหนดรับนักศึกษาใหมตามแผน 

จํานวน 30 คน  

2. ประชาสัมพันธโดยดําเนินการ

ร วม กับคณะในโครงการ Road 

Show เพ่ือใหเขาถึงโรงเรียน วาง

แผนการประชาสัมพันธหลักสูตรและ

การรับสมัครรวมกับมหาวิทยาลัยใน

โครงการตาง ๆ เชน SKRU Open 

House เปนตน 

 

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตาม

แผนรับนักศึกษา จํานวน 30 คน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอระบบการรับนักศึกษา มี

คาเฉลี่ยสูงกวา 4.00  

 

การเตรียมความพรอมนักศึกษา  

1. วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษาใหมกอนเปด

ภาคเ รียน เ พ่ือป รับ พ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตร  และภาษาอั งกฤษ 

พรอมทั้ งหลักสูตรได กําหนดให มี

เต รียมความพรอมดานที่ตรงกับ

สาขาวิชาเคมีเพิ่มเติม 

2. สง เสริม กิจกรรมสานสัมพันธ

ร ะหว า ง รุ น พ่ี แ ล ะ รุ นน อ ง  เ ช น 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

เปนตน 

 

นักศึกษามีความพรอมที่จะเรียน

ไดตลอดหลักสูตร 

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี 
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1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา

จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนํา

ความรูดานการประกันคุณภาพมาใช

ในการจัดกิจกรรมและแตละกิจกรรม

ไดนํากระบวนการ PDCA มาใชโดย

นักศึกษาระดับป ริญญาตรีไดจัด

กิจกรรมใหสอดคลองการพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา

สูงขึ้น 

2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม

วางแผน เพ่ือเตรียมความพรอมใน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย

รวมกับคณะจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนานักศึกษา 

2. จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา

ในแตละช้ันป 

3. หลักสูตรติดตามและประเมิน

กระบวนการของการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะของนักศึกษา หลักสูตร

นําผลประเมินมาปรับปรุง แก ไข 

ก ร ะบ ว น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

นักศึกษา 

 

 

 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิต และมี

ทักษะที่จําเปนตอการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
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4. อาจารย 

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย  

ระบบการรับและแตงตั้ งอาจารย

ประจําหลักสูตร  

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดทําแผนอัตรากําลัง

อาจารย และแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

รับ และการแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร 

4. หลักสูตรนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับ และ

การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีความรู ความสามารถ

ตรงตามเกณฑที่กําหนด และมี

คุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 

ครบทั้ง 5 คน 

2. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรคงอยูครบทั้ง 5 คน 

3. ความพึงพอใจของอาจารย

ประจํ าหลักสูต รที่ มี ต อ การ

บริหารอาจารยอยูในระดับไม

นอยกวา 4.00 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

หลักสูตรรวมกบัคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณสงเสริม

และสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการ

ตาง ๆ อยางตอเน่ือง โดยมีแผนระยะ

ยาว 5 ป ในการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก  และส ง เส ริมการทํ าผลง าน

วิชาการ เ พ่ือ ใหหลักสูตรมีความ

เขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ

สงเสริมการทํางานตามความชํานาญ

ของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยอยู

ในระดับไมนอยกวา 4.00 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกีย่วของ

กับหลักสูตร สามารถนํามา

พัฒนาตนเองและนักศึกษาได 

และสอดคลองกับแผนพัฒนา

อาจารย 
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5. หลกัสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสตูร 

ได แ ต ง ตั้ ง คณ ะกรรม ก ารพัฒ นา

หลักสูตร (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ที่ 1883/2563) เพื่อพัฒนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตร 4 ป) หลักสูตรใหม 

พุทธศักราช 2564 ใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12  โดยทําให

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน และ

ความตองการของประเทศ 

ราย วิ ชา ใ นหลั ก สู ต ร มี ก า ร

จัดการเรียนการสอนตรงตาม 

มคอ.1 และ มคอ.2 

5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน 

1. สํานักวิชาการและงานทะเบียน 

(สนส. ) สงรายวิชาที่ เปดสอนในป

การศึกษา 2564 มายังหลักสูตร   

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา  

วิชาเคมี จัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่ง

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ได

ประชุมวางแผนรวมกัน เพ่ือจัดระบบ

การสอน จัดอาจารยผูส อน และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย

รวมกันศึกษาวิเคราะหรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค

ของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบาย

รายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู

1. กําหนดอาจารยผูสอนได

เหมาะสมกับอาจารยผูสอนทุก

รายวิชา 

2. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 

และ มคอ.4 ไดอยางครบถวน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา

ตออาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ย   

ไมนอยกวา 4.00 

 



                                             117                                                    มคอ.2               

   

 

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

ความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลอง

กับแตละรายวิชา พรอมทั้งพิจารณา

ร ว ม กั น ถึ ง คุ ณ ส ม บั ติ  ค ว า ม รู 

ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร 

นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและ

วางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละ

รายวิชา 

3. หลักสูตรสงรายช่ืออาจารยผูสอน 

ไปยัง สนส. ผานคณะ 

4. สนส.ดําเนินการ และเปดระบบ

เพ่ือใหนักศึกษาลงทะเบียนสวนการ

จัดระบบกระบวนการเรียนการสอน 

อาจ ารยผู รับผิด ชอบหลักสู ตรได

ประชุมปรึกษาหา รือและทบทวน

ขั้นตอนการดําเ นินงานตั้ งแตการ

เตรียมการ จัดทําเอกสาร มคอ.3 และ 

มคอ.4 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ เหมาะสม 

ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใชสื่ อ

เทคโนโลยี มีการ บูรณาการตามพันธ

กิจการบริการวิชาการ การวิจัย และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมาสูการ

เรียนการสอน และนําไปช้ีแจงทําความ

เขาใจกับผู สอนในหลักสูตรตอไป 

รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบ

ของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่

ไดมีการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการ

จัดทํารายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.

ทุกรายวิชามีการประเมินผล

การเ รียนรูที่สอดคลอองกับ
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2) เพ่ือกําหนดเกณฑการประเมินผล

การเ รียน รูของ นักศึกษาในแตละ

รายวิชา 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารยผูสอนดาํเนินการจัดทํา มคอ.3 

และ มคอ.4 

3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและ

ใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 

4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวน

สอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค 

และสอบปลายภาค 

5. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย

ผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ 

มคอ.6 และการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทัง้ 

5 ดาน สงมายังหลักสูตร 

6. พิจารณา มคอ.7 คร้ังที่ผานมาเพ่ือ

ใช เป นแนวทาง ในการป รับปรุง /

พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร 

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

6.1 สิง่สนับสนุนการ

เรียนรู  

1. การเตรียมความพรอมของหองเรียน

และหองปฏิบัติการใหมีวัสดุ อุปกรณ 

เค ร่ือ งมือ สิ่ งอํานวยความสะดวก 

บรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การ เ รียนรู  ทั้ ง ในด าน แสงสว า ง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช

1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ

เพ่ิมมากขึ้น 

2. ความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับชอบหลักสูตรและนักศึกษา

ตอ สิ่ ง สนับสนุนการเ รียน รู     

ไมนอยกวา 3.51 
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เกณฑ/ตวับงชี ้ แนวทางการปฏบิตั ิ ผลทึ่คาดหวัง 

สอยในหองเรียนใหสอดคลองกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

2. การจ ัดสิ ่งอํานวยความสะดวก 

ทางด านสื่ อ โสตทัศนูปกรณ  เ ช น 

คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เคร่ืองโปรเจคเตอร เคร่ือง

เสียง ตลอดจน อุปกรณ โตะ เกาอี้ ใน

หองเรียนใหพรอมสําหรับใชงานรวมทั้ง

เครือขาย wifi ของมหาวิทยาลัย 

3.  การจ ัดหาหนังส ือ  สื ่อ สิ ่งพิมพ 

เอกสาร ตํารา และสื่ออิเลคทรอนิกส

ในสํานักวิทยบริการ หองสมุดของ

มหาวิทยาลัย  หอ งสมุดขอ งคณะ

วิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร 
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7.  ตวับงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

เกณฑการประเมิน  ดังน้ี 

ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 

    ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ 

   มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3) มี รายละเ อียดของรายวิชา และรายละเ อียดของประสบการณ 

    ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด  

    สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

    ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ  

    มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา ที่เปดสอนใหครบทุก 

    รายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

    60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ 

    กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 

    ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

    การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  

    มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ 

    จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ 

    วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

√ √ √ √ √ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเ รียนการสอน (ถามี )  ไดรับการ √ √ √ √ √ 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

     พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ 

     หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

 

   √ √ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉล่ีย 

     ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

13) นิสิต/นักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครูครบถวนทุก 

     กิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 

√ √ √ √ √ 

14) มีการจัดประสบการณบูนณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงานวิชาชีพคร ู 

     ในสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

รวมตัวบงชี้แตละป 11 12 12 13 14 

 

เกณฑประเมิน  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังน้ี     

ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ีที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการ

บรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวม

ในแตละป 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนเปนลกัษณะที่เนนนักศึกษาเปนสําคญั มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละ

วิชาโดยแสดงการไดมาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไปประยุกต

ในการทํางานกระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวาง

ทฤษฎีกับสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายตอการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีก

ทั้งใหนักศึกษาไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเคร่ืองมือดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความ

เช่ียวชาญและทักษะในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอนไดมีการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะความสามารถในการคนควา

ดวยตนเองทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหนักศึกษาไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ 

วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมานําเสนอเพ่ือสรางทักษะในการ

อภิปราย นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนตาง ๆ เหลาน้ี จะ

ทําใหนักศึกษาเกิดทกัษะการเรียนรูในการทดลองวิจัย และการแกปญหา มีความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ 

มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใชภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ นอกจากน้ีมีการสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

   1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

 ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอน โดยใชแบบสอบถามผานทางเว็บไซตของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (http://regis.skru.ac.th) ซ่ึงมีเกณฑการ

ประเมิน 3 ดาน ไดแก เกณฑการประเมินตนเองของนักศึกษา เกณฑการประเมินของอาจารยผูสอน 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและหลักสูตรรายงานผลการ

ประเมินแกอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใชในการปรับปรุงกลยุทธการสอนของ

อาจารยตอไป 

 

 

 

 

 

 

http://regis.skru.ac.th
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 

ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยการติดตามหรือสอบถามนักศึกษาเปนรายบุคคล และ

สอบถามขอมูลจากสถานประกอบการ นอกจากน้ี หลักสูตรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตอคุณภาพของหลักสูตร สําหรับศิษยเกาน้ันจะประเมินโดยใช

แบบสอบถามและดําเนินการในโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากโรงเรียน นายจางหรือสถานประกอบการ และ/หรือผูเกี่ยวของอื่น ๆ 

ดําเนินการโดยสมัภาษณจากโรงเรียน นายจาง หรือสงแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตไปยังโรงเรียน สถานประกอบการ  

2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา  

ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือพิจารณาขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบง ช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรที่ กําหนดไว ในหมวดที่  7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ทั้งน้ี

เปนไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษา  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

โดยนักศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งดําเนินการประเมินตามระบบการจัดการ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะหพรอมนําเสนอ

แนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนําผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนักศึกษาปจจบุัน 

อาจารยศษิยเกา และผูใชบัณฑิตมาทบทวนและพจิารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั
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ภาคผนวก  ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัตอิาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 

ลําดับที่ 1  นางทวีสิน  นาวารัตน 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย   

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547 

ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2539 

ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร) เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2537 

 

บทความวจิัย/บทความวิชาการ 

ตวนรอฮานี โตะกูบาฮา, โนรเลียนา ยะโกะ, ทวีสิน นาวารัตน  และนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ. (2018). ปริมาณ 

ฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิตานจุลชีพกอโรคจากสารสกัดใบละมุดสีดา. 

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา, 23(3), กันยายน-ธันวาคม 2561. 8 หนา, 1520-1527. TCI(1). 

Navarat, T. and Chumthong, A. (2016). Antifungal Efficiency of the Crude Hexane extract 

from the Roots of LinostomapauciflorumGriff. on Sclerotiumrolfsii . The Science 

Journal of PhetchaburiRajabhat University, 13(1), 5 page, 26-30. TCI(2). 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวชิาการ 

ธีรยุทธ ศรียาเทพ และทวีสิน นาวารัตน . (2563).การศึกษาพฤกษทางเคมีปริมาณสารประกอบ            

ฟนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม และฤทธิ์ในการยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจาก

ใบและกิ่ง ของพืชวงศ Myrtaceae ไดแก โทะ ฝร่ัง และชมพู. รายงานสืบเน่ืองการประชุม

วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ. 20 มีนาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.       

9 หนา, 1557-1565. 

Navarat, T., Chumthong, A. and Wijitsopa, S. (2020). Antifungal Activity of Precipitate 

from the Root Extracts of LinostomapauciflorumGriff. against Sclerotiumrolfsii, 

International Conference on World Sustainable Development (WSD2020), Feb 

17-19, 2020. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 9 Page, 190-199. 
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ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

 1.  วิชาเคมี 1 

 2.  วิชาปฏิบัติการเคมี 1 

 3.  วิชาเคมีอินทรีย 1 

 4.  วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

 5.  วิชาเคมีอินทรีย 2 

 6.  วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

 7.  วิชาสเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย 

 8.  วิชาเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ 

 9.  วิชาวิจัยทางเคมี 
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ประวัตอิาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 

ลําดับที่ 2  นางเชาวนีพร ชีพประสพ 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539 

ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536 

 

บทความวจิัย/บทความวิชาการ 

เชาวนีพร ชีพประสพ, หาสันต สาเหล็ม และฤทัยทิพย อโนมุณี. (2560). องคประกอบทางเคมีและ

ปริมาณอะไมโลสในขาวพันธุพ้ืนเมือง จากศูนยวิจัยขาวพัทลุง วารสารวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี, 7(2), 14 หนา, 84-97. TCI (1). 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวชิาการ 

เชาวนีพร ชีพประสพ และนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ. (2563). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซมอัลคาไลน 

โปรตีเอสจากบอนํ้ารอน. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย

วิชาการ คร้ังที่ 6. 25 มีนาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย. 7 หนา, 1519-1526. 

เชาวนีพร ชีพประสพ และนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ. (2563). คุณสมบัติบางประการของเอนไซมอะไมเลสจาก 

Bacillus sp.AC39 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิจัยระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งที่ 5. 6-7 กุมภาพันธ 2563 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นครศรีธรรมราช.      

8 หนา, 1902-1909. 

เชาวนีพร ชีพประสพ. (2561). การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซมโปรตีเอสทนรอนในสภาวะ

ดางโดย Bacillussp. PS53. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 

2561. 11-13 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม. 10 หนา, 165-174. 

กัญญวีร บุญศรี, สุฑาทิพย วันเพ็ง และเชาวนีพร ชีพประสพ. (2560). องคประกอบทางเคมีของ       

น้ําลูกยอและวุนจากการหมัก. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 

2560. 7-8 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม. 8 หนา, 265-272. 
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เชาวนีพร ชีพประสพ, รอซีดะ วาแน็ง และสุพิน คงยอด. (2559). การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม

โปรตีเอสทนรอนในสภาวะดางจากบอนํ้ารอนเขาชัยสน. รายงานสืบเน่ืองการประชุมสัมมนา

วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9. 11-13 พฤษภาคม 2559. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, โรงแรมจอมเทียนพาเลซ พัทยา, ชลบุรี. 5 หนา, 

449-453. 

 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

2. วิชาชีวเคมี 

3. วิชาปฏิบัติการชีวเคมี 

4. วิชาเคมีอาหาร 

5. วิชาวิจัยทางเคมี 
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ประวัตอิาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 

ลําดับที่ 3  นางสาวระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศกึษา ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เคมีวิเคราะห มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

ปริญญาโท วท.ม. เคมีวิเคราะห มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร) เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2545 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวชิาการ  

ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร, ปนัดดา สุริยะไชย, เขมิกา นวลจันทร และชนรรค พงศอาทิตย. (2563). การ

สังเคราะหอนุภาคนาโนของเงนิดวยนํ้าสกัดจากใบฝร่ังและใบชะมวง. รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตครั้งที่ 5 (NSCIC 

2020). 6-7 กุมภาพันธ 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, นครศรีธรรมราช.  

15 หนา, 1362-1376. 

ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร, ณัสรียะ มะสมาน และมารีนา ดือราซอ. (2562). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน

การสกัดแอนโทไซยานินจากกระชายดํา. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใตคร้ังที่ 4 (NSCIC 2019). 7-8 กุมภาพันธ 

2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 11 หนา, 858-868. 

 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาเคมี 1 

2. วิชาปฏิบัติการเคมี 1 

3. วิชาเคมี 2 

4. วิชาปฏิบัติการเคมี 2 

5. วิชาเคมีวิเคราะห 1 

6. วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1 

7. วิชาเคมีวิเคราะห 2 

8. วิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 

9. วิชาการวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ 
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11.  วิชาปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเคร่ืองมือ 

 12.  วิชาเคมีวิเคราะหทั่วไป 
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ประวัตอิาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 

ลําดับที่ 4  นางสาวจิรภา  คงเขียว   

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 

ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สงขลา 

2533 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวชิาการ 

ธีรยุทธ ศรียาเทพ, กนกวรรณ สาเหล, ปนัฐฎา สุวรรณโณ และจิรภา คงเขียว. (2562). องคประกอบ

ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากยางของชะมวง การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเครือขายภาคใตครั้งที ่4 (NSCIC 2019). 7-8 กุมภาพันธ 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 11 หนา, 846-856. 

 

ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน)  

1. วิชาเคมีอินทรีย 1 

2. วิชาเคมีอินทรีย 2 

3. วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 

4. วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 

5. วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

6. วิชาเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

7. วิชาปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

8. วิชาเคมีพ้ืนฐาน 

9.  วิชาปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
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ประวัตอิาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 

 

ลําดับที่ 5  นางสาวกนิษฐา  พงศอาทิตย   

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554 

ปริญญาตรี วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวชิาการ 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

Phongarthit, K., Wongnawa, M., Chooto, P. and Wongnawa, S. (2016). 

Spectrophotometric study of complex formation between curcumin and Cr(III) 

ion: A case of heavily overlapping absorption peaks. Journal of Solution 

Chemistry, 45, 11 page, 1468-1478. 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

ศุภฤกษ แสนเดช, ฮาฟซัน ดารอเฮง, กนิษฐา พงศอาทิตย และชนรรค พงศอาทิตย. (2560). การศึกษา

การเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางเคอรคูมินกับแคดเมียม(II) ไอออน ในตัวทําละลาย        

เมทานอลโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการราชภัฏวิชาการ 

2560 การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร และดานสังคมศาสตร. 13-14 

กุมภาพันธ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 5 หนา, 46-50.  

ชนรรค พงศอาทิตย, กนิษฐา พงศอาทิตย, ศุภฤกษ แสนเดช และ ฮาฟซัน ดารอเฮง. (2559). 

การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซอนระหวางเคอรคูมินกับสังกะสี(II) ไอออน ในตัวทําละลาย

เมทานอลโดยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9. 11-13 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก, โรงแรมจอมเทียนพาเลซ พัทยา, ชลบุรี. 4 หนา, 595-598. 
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ประสบการณสอน (รายวิชาที่สอน)  

   1.  วิชาเคมี 1 

 2. วิชาปฏิบัติการเคมี 1 

 3. วชิาเคมี 2 

 4. วิชาปฏิบัติการเคมี 2 

 5. วิชาเคมีอนินทรีย 1 

 6. วิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 

 7. วิชาเคมีอนินทรีย 2 

 8.  วิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร 4 ป) พ.ศ. 2562 
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