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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 

 
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร  :   xxxxxxxxxxxxx  

ภาษาไทย  :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in Physics 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

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

 

3. วิชาเอก    
ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
      ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
      หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม  
 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  
 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม  
 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ 
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1  ครูสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งของรัฐ และเอกชนในทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการทางการศึกษาด้านฟิสิกส์ 
8.3  นักวิทยาศาสตร์ 
8.4  ผู้ประกอบการทางการศึกษาวิชาฟิสิกส์ 
8.5  นักวิจัยในหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
8.6  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายอนุมัติ เดชนะ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. 
M.Ed. 

 
วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส ์
Physics 
 
ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
Osaka Kyoiku University, 
Osaka, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต ้

2552 
2543 

 
2537 
2529 

2 นางสาวพิชญ์พิไล  
ขุนพรรณราย 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2552 
2547 

3 นายบรรจง ทองสร้าง 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต ้

2560 
2545 
2536 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2553 
2546 

5 นางสายใจ  
เพชรคงทอง 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ กศ.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2547 
2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นแบบเศรษฐกิจทุนนิยมทำให้เกิดการแข่งขัน  และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบเศรษฐกิจในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพของผลผลิต  
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้าง 
การผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) และสืบเนื ่องจากยุทธศาสตร์ที ่ 2  
“การผลิตและพัฒนาครู” ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมีหนึ่งในตัวชี้วัด ความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร  
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตครู เพ่ือให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบาย  
ด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ 
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู  
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การสร้าง
ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทย 
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้  โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื ่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาต ิ  จึงต้องมี 
การปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู ้ให้เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู ้ในทุกระดับชั ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  ที่มุ ่งเน้น 
การใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการตั้งคําถาม  
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์  และการคิดเพื่อหาทาง
แก้ปัญหา ความรู ้และทักษะทางศิลปะ และความรู ้ด ้านคณิตศาสตร์และระบบคิด  ของเหตุผล 
และการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อน 
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะ
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การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

เมื่อเป็นเช่นนี้ครูในประเทศไทยยุค 4.0 จึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ที่สามารถถ่ายทอดทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูมุ ่งเน้นพัฒนา  

การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจากครูผู้สอนเป็นโค้ช หรือผู้อํานวยการ 
การเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั ้งแต่การดึงดูด คัดสรร  
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู  
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิร ูประบบการผลิตคร ูให้ม ีค ุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเร ียนดี  
และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถ และวัดสัมฤทธิ์ผลของการจัดการศึกษาเปน็หลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูใน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื ่อนำประเทศไทย 
ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

11.4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
จากแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐก ิจและส ังคม ท ั ้ ง ในด ้านโอกาสและภ ัยค ุกคาม จ ึงจำเป ็นต ้องเตร ียมพร ้อมให ้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร้าง 
องค์ความรู้รวมไปถึงสร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และ 
องค์ความรู้ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดการองค์ความรู้ทั ้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั ้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการศึกษา ซึ ่งบทบาทหน้าที่ของครูจะต้องติดตามความเคลื ่อนไหวของ  
การพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็น
สิ ่งจำเป็น รวมถึงการประยุกต์วิชาการและวิชาชีพครูควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
ที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและยั่งยืนตามแนว 
พระราโชบาย 

 จากข้อมูลของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เรื่องการผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคต
การศึกษาไทย จำนวนครูเกษียณอายุราชการ จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอนที่ครบเกษียณอายุใน 15 ปี พ.ศ. 2556-2570 จำนวนครูเกษียณอายุ 288 ,233 คน ความ
ต้องการครูที่จะทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในอีก 6 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แยกตามสาขาวิชาความต้องการครู 109,245 คน ซึ่งใน
สาขาฟิสิกส์มีความต้องการครูจำนวน 2,676 คน  
 ผลการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ผลการวิจัยพบว่าความต้องการครูผู ้สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์  ยังคงเป็นสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับ
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงควรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญจากศาสตร์สาขาวิชา
ฟิสิกส์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน และคนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิต่อการ
เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการวิจัยเพื่อศึกษา
ความต้องการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ในจังหวัดตรัง สตูล 
สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

1. ความต้องการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ควร
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา รวมถึงสามารถถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ ควรปรับหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู ความอดทน และมีจิตสาธารณะ 

2. ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  
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 2.1  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ควรมี
คุณลักษณะ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ ด้านคุณธรรม ควรมีจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณครู มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  และความเสียสละ ด้านความรู้ ควรมีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสังคม ด้านทักษะทางปัญญา สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 
คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างระบบ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองจากงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ประสานการทำงานและสร้างความร่วมมือภายในทีมงานได้  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมา
เชื่อมโยงกับการสอนได้ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็นเครื่องในการถ่ายทอดความรู้ หรือใช้ใน
การค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.2 ทักษะหรือสมรรถนะที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ ควรบูรณาการทุกทักษะร่วมกันผ่าน Active Learning ทักษะด้านการคิด และแก้ไข
ปัญหา มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม 

2.3 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  ควรมีคุณสมบัติหรือมี
ความรู้พื้นฐานในด้าน มีความใฝ่รู้ ขยันอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ มีทักษะการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานได้ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

2.4 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมข้างต้น ดังนั้นควรจะออกแบบหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ให้มี
รายวิชาที่เน้นเนื้อหาที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวทันเทคโนโลยี มีวิชาเลือกที่
หลากหลาย เน้นปฏิบัติ และเรียนรู้จริง มีความรู้ทางด้าน Mobile Application 

2.5 ควรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอนแบบโค้ช การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในการเรียน การสอนให้ทันสมัย ตอบโจทย์การศึกษาไทยก้าวสู่ 4.0 การเรียนการ
สอนแบบ Active Learning เน้นการปฏิบัติจริง 

2.6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ควรมีการวัดและประเมินผลแบบให้มี
การฝึกฝนที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ แก้ปัญหาโจทย์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที ่ถูกต้อง มีการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ทดสอบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ใช้การวัดผลและการประเมินผลที่หลากหลาย 
ประเมินผลตามสภาพจริง 

2.7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญควรมีการสร้างสถานการณ์จำลอง กิจกรรมเสริม
นอกห้องเรียน มีห้องเรียนที่ทันสมัย มีอุปกรณ์สนับสนุนการสอดครบถ้วนพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
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มีแหล่งค้นคว้าข้อมูล งานวิจัย และสื่อการสอนที่ทันสมัย ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.8 ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
มีกระบวนการค้นหาศักยภาพ ความถนัด เพื่อพัฒนานักศึกษา เพิ่มความรู้ให้ตอบโจทย์การเรียนให้ทัน
ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบ PLC ผู้สอนควรมีประสบการณ์ และนำประสบการณ์มาถ่ายทอด  
เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติมากขึ้น 

โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ ในอันที่จะผลิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีสมรรถนะ  
และมีศักยภาพให้แก่สังคมไทย โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุ ม
ความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัด
ความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น รวมทั้ง
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ดังนั้น หลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครทูี่มี
คุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้และใฝ่รู้ มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มี
ความรอบรู ้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จึงมีหน้าที่
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าว และเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทั้งทางด้านสังคมธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม อนาคต ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ จะส่งผลในการผลิตกำลังคนที่เป็นนักการศึกษาฟิสิกส์ที่มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่
ดีมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการผลิตครูทางฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาว ิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ 20 ปี  
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกใน
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ความเป็นไทยมีความรักสามัคคี และผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่ าวจะต้องให้มีจำนวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความ
สำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง   

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับ
ผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั ้นสูง มีความรอบรู ้และรู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลง สามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ    
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที ่มีศักยภาพ  
ที่จะพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 
ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื ่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง  
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรัก และผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 
 13.1.1 วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่ มวิชามนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรียนได้ตาม

ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 
13.3 การบริหารจัดการ  

13 .3 .1 แต่งต ั ้งผ ู ้ประสานงานรายวิชาทุกว ิชาเพื ่อทำหน้าที ่ประสานงานกับสาขา/ 
คณะ อาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผลการดำเนินการ 

13.3.2 มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที ่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนัก
ส่งเสริมว ิชาการและงานทะเบียนเพื ่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินว ิชาการ  
และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
รายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ ปฏิบัติได้จริง บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้
นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่เยาวชนของชาติเพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ และมีความสมบูรณ์
ครบทกุดา้น จงึสามารถช่วยกนัสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าทีท่ี่มีความสำคัญยิ่งของครูก็
ค ือ การปล ูกฝ ังความร ู ้  ความค ิดและจ ิตใจแก ่ เยาวชน เพ ื ่อให ้ เต ิบโตข ึ ้นเป ็นพลเม ืองท ี ่ดี  
และมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทาง  
ด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ สร้างนวัตกรรม 
ทางฟิสิกส์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  พร้อมที่จะประกอบ
วิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.3.4 มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้  
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำ  
ทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที ่ครูได้อย่างเหมาะสม  และ 
มีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรคร ุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร ์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการร่วมกัน
จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ว ิ ช า ช ี พ แ ล ะ
จรรยาบรรณของว ิช าช ี พของ
บุคลากรทางการศึกษา  

1. เอกสารการจัดทำหลักสูตร
จากผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิท ี ่ ม ี ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ฟิสิกส์ และ
ทางด้านการศึกษา 
2. รายงานวิจัยและมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิ ร ะด ั บป ร ิ ญญาตรี   
สาขาคร ุศาสตร ์  และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
พ . ศ .  2562 ต ามข ้ อบ ั ง คั บ 
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 

2. พัฒนาหลักส ูตรคร ุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้สอดคล้องกับความ
เปล ี ่ ยนแปลงทางส ั งคม  เศรษฐกิจ 
การเมือง และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 
 

1. ติดตามและประเมินผลการใช้
ห ล ั ก ส ู ต ร ค ร ุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
สาขาว ิชาฟิส ิกส ์ ตามตัวบ ่งช ี ้ที่
กำหนด 
2. ต ิ ดตามความก ้ า วหน ้ าทาง
ว ิชาการ และการเปล ี ่ยนแปลง
ความต ้ องการของส ั งคมและ
เทคโนโลยี  

 

1. รายงานความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษา 
2 . แผนปร ับปร ุงหล ักส ูตรที่
สอดคล ้องก ับความเปล ี ่ยน   
แปลงทาง  ส ั งคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
ว ิ ช า ก า รซ ึ ่ ง ป ร ะกอบด ้ ว ย
ผ ู ้ทรงค ุณวุฒ ิท ั ้ งภายในและ
ภายนอก 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
และบร ิ ก า ร ว ิ ช า กา ร ให ้ ม ี ค ว า ม รู้  
ส ม ร ร ถนะและ เ จตคต ิ ท ี ่ ท ั น สมั ย  
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม ม า ต ร ฐ า น  
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ด ้านการเร ียนการสอน บร ิการ
วิชาการ ให้ความรู้แก่ชุมชน และ
สังคม 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผ ู ้ เร ียน  
ต ่อประสิทธ ิภาพการจ ัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก) 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์  

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2 .2 .1 สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หร ือเทียบเท่าจากสถานศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในทุกสาขา และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน/การประเมินความรู้และสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือประเมินคุณลักษณะความเป็นครูอย่างเป็นระบบ 

2.2.2 มีการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการ

ผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า /2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา 
ซึ ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู ้และควบคุม
ตนเอง 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั ้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง จัดระบบการ
ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการ
นักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู ้สอน และ
ผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่
แตกต่างกัน  

จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

การปรับตัวให้มีคุณลักษณะความเป็นครู
ฟิสิกส์ 

จัดการเรียนปรับพื้นฐานความรู้วิชาเอก และจัดอบรม
บุคลิกภาพ และคุณลักษณะความเป็นครูฟิสิกส์ 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1 30 30 30 30 30 

2 - 30 30 30 30 

3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จำนวนนักศึกษาคาดว่าสำเรจ็การศึกษา - - - 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1.  งบประมาณเงินรายได้      

 - ค่า FTES ต่อปี 31.67 68.33 104.17 115.83 115.83 

 - ค่าหัวจริงต่อปี 918.75 850.00 825.35 751.82 751.82 
 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 30 60 90 120 120 

รวม 27,562.50 51,000.00 74,281.25 90,218.75 90,218.75 

2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อปี 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

 - จำนวนนักศึกษา 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 51,562.50 99,000.00 146,281.75 186,218.75 186,218.75 
 
  2)  ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษาหนึ่งรุ่น 2,700,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 22,500 บาท   

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  

     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
              3.1 หลักสูตร    
                   3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

                     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
                   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
                        1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
                        1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
                  1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต 
                   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต 
                       2.1) กลุ่มวิชาชีพครู    40 หน่วยกิต 
                               2.1.1) วิชาชีพครู  28 หน่วยกิต 
                               2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หน่วยกิต 
                       2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู  9 หน่วยกิต 
                       2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 
                               2.2.1) วิชาเอกบังคับ  34 หน่วยกิต 
                               2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 
                   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 

                1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12 หน่วยกิต 
EDLA001 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
3(2-2-5) 

EDLA002 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication  

3(2-2-5) 

                  1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
EDHU001 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 
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EDHU002 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

EDSO001 พลเมืองที่เข็มแข็ง  
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

EDSO002 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development  

3(2-2-5) 

                  1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 หน่วยกิต 
EDSC001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
3(2-2-5) 

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

3(2-2-5) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาชีพครู   40 หน่วยกิต 

      2.1.1) วิชาชีพครู   28 หน่วยกิต 
 

1001101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

1001301 จิตวิทยาสำหรับครู 
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

1002401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) 

1002501 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 
Instructional Science 
 
  

3(2-2-5) 
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1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 

1004801 ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan  

1(0-2-1) 

 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                 12 หน่วยกิต 
1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2(180) 

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(180) 

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2(180) 

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6(540) 

                 2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4221102 เคมีพ้ืนฐานสำหรับครู 

Basic Chemistry for Teachers                              
3(2-2-5) 

4331115 ชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับครู 
Basic Biology for Teachers        

3(2-2-5) 

4561112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับครู 
Basic Mathematics for Teachers 

3(2-2-5) 

                 2.3) กลุ่มวิชาเอก                                   ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
 2.3.1) วิชาเอกบังคับ                                        34 หน่วยกิต 

4141001 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 1 
Physics for Physics Teacher 1                      

3(2-2-5) 
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4141002 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 2 
Physics for Physics Teacher 2                                       

3(2-2-5) 

4142101 กลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Mechanics for Physics Teacher     

3(2-2-5) 

4142201 ฟิสิกส์ของคลื่นสำหรับครูฟิสิกส์ 
Physics of Wave for Physics Teacher                             

3(2-2-5) 

4142301 อุณหพลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Thermodynamics for Physics Teacher                                                          

3(2-2-5) 

4142401 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูฟิสิกส์ 
Electromagnetics for Physics Teacher                             

3(2-2-5) 

4142501 ฟิสิกส์ยุคใหมส่ำหรับครูฟิสิกส์ 
Modern Physics for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

4142701 เทคโนโลยีพลังงาน 
Energy Technology 

3(2-2-5) 
 

4143503 กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับครูฟิสิกส์ 
Quantum Mechanics for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

4143801 วิทยาการสอนฟิสิกส์ 
Physics Teaching Methodology        

3(2-2-5) 

4143901 วิจัยทางฟิสิกส์ 
Research in Physics                                   

3(2-2-5) 

4144902 สัมมนาทางฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Seminar in Physics for Physics Teacher                             

1(0-2-1) 

 2.3.2) วิชาเอกเลือก                    ไม่น้อยกว่า        20 หน่วยกิต 
           เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้  

4141004 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 1 
Mathematics for Physics Teacher 1               

3(2-2-5) 

4141005 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 2 
Mathematical for Physics Teacher 2 

3(2-2-5) 

4143402 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Electronics for Physics Teacher 
                         

3(2-2-5) 
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4143403 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อสำหรับครูฟิสิกส์ 
Microcontroller an Interfaces for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

4143502 นิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Nuclear Physics for Physics Teacher  

3(2-2-5) 

4143601 ดาราศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Astronomy for Physics Teacher                      

3(2-2-5) 

4143602 วิทยาศาสตร์โลกสำหรับครูฟิสิกส์ 
Earth Science for Physics Teacher                    

3(2-2-5) 

4143603 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 
Environment Physics 

3(2-2-5) 

4143702 วัสดุศาสตร์ 
Material Science 

3(2-2-5) 

4143703 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
Introduction to Solid State Physics   

3(2-2-5) 

4143704 ของเล่นศาสตร์ 
Toy Science  

3(2-2-5) 

4143705 นาโนฟิสิกส์ 
Nanophysics 

3(2-2-5) 

4143706 ฟิสิกส์และความงาม 
Physics and Beauty 

3(2-2-5) 

4143707 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 
Measuring Instruments and Analysis in Physics 

3(2-2-5) 

4143708 เทคโนโลยีพลาสมา 
Plasma technology 

3(2-2-5) 
 

4143802 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์ 
Media and Innovation for Physics Teacher              

3(2-2-5) 

4143803 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Application Program for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

4143804 วิทยาการคำนวณสำหรับครูฟิสิกส์ 
Computing Science for Physics Teacher 

3(2-2-5) 
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ้ำ 

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
   เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
    เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
    เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
    เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
    เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ลำดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขรหัสตัวที่ 5  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 

0 ฟิสิกส์พื้นฐาน 414-0- - 
1 กลศาสตร์ 414-1- - 
2 คลื่น เสียง แสง  และทัศนศาสตร์ 414-2- - 
3 อุณหพลศาสตร์  และฟิสิกส์เชิงสถิติ 414-3- - 
4 ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  และอิเล็กทรอนิกส์ 414-4- - 
5 ฟิสิกส์แผนใหม่   ฟิสิกส์ควอนตัม  และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 414-5- - 
6 วิทยาศาสตร์โลก 414-6- - 
7 ฟิสิกส์ประยุกต์ 414-7- - 
8 การสอนฟิสิกส์ 414-8- - 
9 โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ การศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย 414-9- - 

ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น  3(3-0-6) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
           เลขตัวที่  4  หมายถึง  จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ช้ันปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDHU002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

EDSO001 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

4141002 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 1                            3(2-2-5) 
4221102 เคมีพ้ืนฐานสำหรับครู                                3(2-2-5) 

4561112 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับครู 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDLA001 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

EDLA004 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

1001101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1001301 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

4141003 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 2  3(2-2-5) 
4331115 ชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับครู  3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDSC001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1002401 การบริหารการศึกษาและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) 

1002501 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
4142101 กลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์                                3(2-2-5) 

4142201 ฟิสิกส์ของคลื่นสำหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4142501 ฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับครูฟิสิกส์                                 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDLA002 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

1002502 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

4142301 อุณหพลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

4142401 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
4142701 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDLA003 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 

EDHU001 สุนทรียะ 3(2-2-5) 

EDSO002 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาเอกบังคับ) 
4143503 กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับครูฟิสิกส์ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx เลือกเรียน 9 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(180) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 
4143801 วิทยาการสอนฟิสิกส์  3(2-2-5) 

4143901 วิจัยทางฟิสิกส์               3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx เลือกเรียน 8 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(540) 

(วิชาชีพครู)    
รวมหน่วยกิต 6 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
1004801 ครุนิพนธ์   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

4144902 สัมมนาทางฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์                           1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 6 
รวมหน่วยกิต 11 



                                                       27                                                        มคอ.2                                                       

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

EDLA001 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ   
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
(เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื ่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที ่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็น
ประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การ
สืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

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 
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EDLA002 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

 เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา 
การสนทนา คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน 
สนทนาจากหัวข้อท่ีคุ้นเคย และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าว
ร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู ้ส ึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดย
เชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสำคัญ 
และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงาน
ในหัวข้อที่คุ ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และ
เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื ่องที่สนใจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร 

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 

 

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื ่องที ่มีความเชี ่ยวชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดย

 



                                                       29                                                        มคอ.2                                                       

ไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อ
ที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อน
ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
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 

EDLA004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

 ใช ้ภาษาไทยในการสื่ อสารได ้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ  
พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการ
พูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เข ียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเข ียน  
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน 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 principles of writing, 
having manners for listening, speaking, reading and writing 
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 3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 

EDHU001 สุนทรียะ  
Aesthetic 

3(2-2-5) 

 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากล
แต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวง
ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที  
สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน 
และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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 

 

EDHU002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 
  

 ส ืบค ้น ว ิ เคราะห ์  แนวค ิด ทฤษฎ ี เก ี ่ยวก ับท ักษะ 5Cs  
โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 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 
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EDSO001 พลเมืองที่เข้มแข็ง  
Potency Citizenship 

3(2-2-5)  

 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตน 
ที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติ
ธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบื ้องต้นที ่เกี ่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา 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 

 

EDSO002 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด  
และหลักการของโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ว ิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบ
องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 Apply the royal working guideline, self-sufficient 
concept, and sustainable development in their daily lives, 
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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 

 3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
EDSC001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  

Health Promotion and Care 
3(2-2-5) 

 สืบค้น ว ิเคราะห์ สร ุปการสร ้างเสร ิมและด ูแลส ุขภาวะ 
ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการ
ในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริม และดูแลสุขภาวะในด้าน
ที่สำคัญ  

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 

 

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล  
Logical thinking 

3(2-2-5)  

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั ้นการ
ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 
การให้เงื ่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
 Analyze, design and present how to calculate in order 
of steps of operations, numbers, proportions, percentages, 
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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 

 
3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน       

 3.1.5.2.1  กลุ่มวิชาชีพครู      
 1)  วิชาชีพครู   

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร  

Language for Communication 
3(2-2-5) 

 ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึก
ปฏิบัต ิการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื ่อสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี ่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in 
learning management appropriately in accordance with 
context and learner’s differences, learners with special needs, 
by analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Language Use as well 
as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures 
to transmit meanings in instruction and communication, 
design learning management in listening, speaking, reading, 
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writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development and 
keeping up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living  

1001201 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
Ethics and Spirituality for Teachers             

3(2-2-5) 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู ้เกี ่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู ้ที ่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics, and 
a good citizen, be admired by students and society analyzing, 
synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development 
using experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

1001301 จิตวิทยาสำหรับครู  
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการ
พฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
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จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการ
เรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  
ให้คำแนะนำและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้ปกครองและผู ้เกี ่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที ่ด ี  มีความรอบรู ้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner 
behavior management to develop learners according to their 
potential and ages , focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, guidance 
psychology and counseling psychology, executive brain 
function for learning, learning and development promotion 
by age and individual difference of learners, learning 
management for learners with special needs, explore the case 
studies and the reflective practice to design learner assistance 
and development based on individual ability of each learner, 
persist to develop learners with the spirit of being a teacher, 
well-organized leaner development report system to give  the 
advice guideline and feedback to parents  and related people 
which leads to collaboration in learner development, use the 
reflective practice in self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
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1002401 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Administration and Quality Assurance in 
Education          

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนงานและ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง พื ้นฐานชีว ิตที ่ม ั ่นคง มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี  
รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

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 for learners, educational 
management of educational institutions at each level and 
type of education by using a variety of learning management 
processes to develop oneself to have a good attitude, right 
base on country, stable life, work, career, good citizenship,  
understand the  world context wisely, modern society and 
keeping pace with changes 
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1002501 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development                                

3(2-2-5) 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเอกที ่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำ
หลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื ้นฐาน
เกี ่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร พื ้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที ่เกี ่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends 
in curriculum development; and to be a person who know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

1002502 วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

3(2-2-5) 

 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
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การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที ่ 21 การจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ การบูรณาการ
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน ื ้อหาและภาษา  
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
การศึกษาเรียนรวม การชี ้แนะผู ้เร ียน การบริหารจัดการชั ้นเรียน  
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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, micro-
teaching, practicum in real situation; to be a responsible and 
committed person in developing learners fulfil their potential 
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1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้  
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื ่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช ้นว ัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสื ่อสาร
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที ่ดี มีความรอบรู ้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

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 
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1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

 วัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ตามสภาพจริงด้วยวิธ ีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาค ุณภาพการจ ัดการเรี ยนร ู ้  โดยใช ้หล ักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที ่ด ี มีความรอบรู้  
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, 
individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development 
and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and evaluation 
result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the reflective practice 
for self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date 
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1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

 วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกต่างหลากหลายของผ ู ้ เร ียน ผ ู ้ เร ียนที ่ม ีความต้องการพิเศษ  
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in accordance 
with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order 
to be able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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1004801 ครุนิพนธ์  
Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั ้นการ
ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 
การให้เงื ่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
 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 

 

 2)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

Internship 1 
2(180) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บท
หน้าที่ครูผู ้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษาราย
กรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และล ักษณะกิจกรรมการพัฒนาว ิช าช ีพของคร ูท ั ้ ง ในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู 

 



                                                       43                                                        มคอ.2                                                       

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์  
องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher 
that reflect love and faith in teaching profession, identify self-
ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher 
and homeroom teacher in school, understand community 
context, coordinate with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability 
based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside and 
outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude 
the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share 
and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
Internship 2 

2(180) 

 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี ้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื ่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
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นวัตกรรม การดำเนินการเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพ
ครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant 
with a mentor by planning content design, media and 
technology, measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in 
accordance with each level of education, manage quality 
learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students 
to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher 
who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in 
projects related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on 
an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
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professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  
Internship 3 

2(180) 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที ่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave 
as a good example with morality and conduct according to 
professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in 
activities that promote professional progress, projects related 
to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to 
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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 

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 

6(540) 

 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที ่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู ้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร ่วมกิจกรรมที ่ส ่งเสริมให ้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
ว ัฒนธรรม และภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นและนำผลจากการเร ียนร ู ้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethics, 
make learners are happy and have advanced thinking process 
and leading them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community context 
with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional 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 
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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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู  
4221102 เคมีพื้นฐานสำหรับครู  

Basic Chemistry for Teachers 
3(2-2-5) 

 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี 
สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื ้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 

The atomic structure and periodic table, 
stoichiometry, chemical bonding, gas, solid, liquid, solution, 
kinetic, equilibria, electrochemistry, basic organic chemistry 
ionic equilibria, and practice in the related topic through the 
laboratory experiment 

 

4331115 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับครู 
Basic Biology for Teachers                   

3(2-2-5) 

 เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์  เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การทำงาน
ของระบบต่าง ๆ การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา
และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี 

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 

 



มคอ.2                                                   48                                                                  

4561112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู 
Basic Mathematics for Teachers 

3(2-2-5) 

 เซตและระบบจำนวนจริง พีชคณิตและเรขาคณิต สมการ 
อสมการ สมการกำลังสองและระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ 
เวกเตอร ์และเมตร ิกซ ์  กำหนดการเช ิงเส ้น เรขาคณิตว ิ เคราะห์  
และภาคตัดกรวย พื้นที่ผิวและปริมาตร ลำดับและอนุกรม ตรรกศาสตร์ 
จำนวนเชิงซ้อน  ความน่าจะเป็นและสถิติ  

Set and real number systems; algebra and geometry; 
equations; inequality quadratic equation and linear equation 
system; relations and function; trigonometry; vector and matrix; 
linear programming; analytic geometry and conic sections; 
surface area and volume; sequences and series; logic; 
probability and statistics 

 

 
3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาเอก         

1) วิชาเอกบังคับ            
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4141001 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 1 

Physics for Physics Teacher 1 
3(2-2-5) 

 ปริมาณทางฟิสิกส์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ สมดุลกล 
งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติทางความร้อนของสสาร ความร้อนและ
อุณหภูมิ การสั่น คลื่นเสียง คลื่นกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการ
ถ่ายเทความร้อน กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชา
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Physical quantity, kinematics, forces and motion, 
equilibrium, work and energy, momentum, thermal properties 
of matter, heat and temperature, oscillation, sound waves, 
mechanical waves, fluid mechanics, heat and transfer, the 
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process of searching and practice according to the course 
content for learning management 

4141002 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 2 
Physics for Physics Teacher 2 

3(2-2-5) 

 ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  
กฎของโอห์ม ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุ
ไฟฟ้า การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Electrostatic, electric field, electric potential, electric 
capacitance, electric current, Ohm's law, direct current, electric 
energy, electric power, production of electric and renewable 
energy, magnetic fields, magnetic force acting on electric charges, 
electromagnetic induction, Faraday's law alternating current, the 
process of searching and practice according to the course content 
for learning management 

 

4142101 กลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Mechanics for Physics Teacher                                    

3(2-2-5) 

 ปริภูมิและเวลา การวิเคราะห์เวกเตอร์ กรอบอ้างอิงหมุน แรง
ศูนย์กลาง โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด 
พลวัตของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง โมเมนต์ของความเฉื่อย ทฤษฎี  
แฮมิลตันและสมการลากรานจ์เบื้องต้น กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ
ตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Space and time, analysis of vector, rotational reference 
frame, central force, linear momentum, angular momentum, 
oscillating motion, dynamics of particle system, rigid body, 
moment of inertia, elementary of Hamiltonian theory and 
Lagrange equations, the process of searching and practice 
according to the course content for learning management 
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4142201 ฟิสิกส์ของคลื่นสำหรับครูฟิสิกส์ 
Physics of Wave for Physics Teacher                                     

3(2-2-5) 

 การสั่นอย่างง่าย สมการคลื่น การเคลื่อนที่ของคลื่นในตัวกลาง 
พลังงานของคลื่น การสั่นแบบหน่วง การสั่นแบบเสริมแรง สมบัติและ
ปรากฏการณ์ของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแสง การซ้อนทับของคลื่น คลื่นนิ่ง 
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ การเลี้ยวเบน การแทรกสอด การสะท้อน การ
หักเห กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพื ่อการ
จัดการเรียนรู้ 

Simple harmonic oscillation, wave equation, wave 
motion in the medium, wave energy, Damped oscillation, 
forced oscillation, properties and phenomena of waves, sound 
waves, light waves, wave superposition, standing waves, 
Doppler effect, diffraction, interference, reflection, refraction, 
the process of searching and practice according to the course 
content for learning management 

 

4142301 อุณหพลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์  
Thermodynamics for Physics Teacher                                                              

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานในระบบ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ เอกซ์เซอยี กลจักรความ
ร้อน เครื ่องทำความเย็น และการประยุกต์ กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Kinetic theory of gas, energy in the system, zero law of 
thermodynamics, first law of thermodynamics, entropy and the 
second law of thermodynamics, the third law of 
thermodynamics, exergy, mechanical heat, refrigeration, and 
application, the process of searching and practice according to 
the course content for learning management 
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4142401 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูฟิสิกส์ 
Electromagnetics for Physics Teacher                               

3(2-2-5) 

 ฟลักซ์ไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ไดเวอร์เจนซ์และทฤษฎีบท 
ไดเวอร์เจนซ์ ไดอิเล ็กทริก สมการแมกซ์เวลล์ สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า อันตรกริยาระหว่างคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับตัวกลาง 
สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ ้นกับเวลา 
ประโยชน์และโทษของคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Electrical flux and Gauss's law, divergence and 
divergence theorem, dielectric, Maxwell’s equations, 
electromagnetic spectrum, interaction between 
electromagnetic waves and the medium, electrostatic field, 
static magnetic field, time-dependent electromagnetic field, 
the benefits and harms of electromagnetic waves, the process 
of searching and practice according to the course content for 
learning management 

 

4142501 ฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับครูฟิสิกส์ 
Modern Physics for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์ 

โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอน ฟิสิกส์
ควอนตัมเบื้องต้น ทฤษฎีอะตอมและสเปกตรัม เอกซ์เรย์ ฟิสิกส์นิวเคลยีร์
เบื้องต้นและการประยุกต์ เลเซอร์ โมเลกุลของของแข็ง กัมมันตภาพรังสี 
อนุภาคมูลฐาน จักรวาลวิทยาเบื้องต้น กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ
ตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Special relativity theory, black body radiation 
photoelectric effect, duality of waves and particles, the 
uncertainty principle, introduction to quantum physics, atomic 
and spectral theory, x-ray, introduction to nuclear physics and 
applications, lasers, molecule of solid, radioactivity, elementary 
particles, introduction to cosmology, the process of searching 
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and practice according to the course content for learning 
management 

4142701 เทคโนโลยีพลังงาน 
Energy Technology 

3(2-2-5) 

 สถานภาพของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต แหล่งกำเนิด
พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ ก๊าซ
ธรรมชาติ ปิโตรเลียม พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
นิวเคลียร์ เชื ้อเพลิงฟอสซิล เทคโนโลยีทางด้านพลังงานและการใช้
ประโยชน์ การประหยัดพลังงานเชิงเศรษฐศาสตร์ กระบวนการสืบค้น 
และปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
            The state of energy now and in the future, energy 
sources, renewable energy, geothermal energy, water energy, 
natural gas, petroleum, biomass energy, solar energy, nuclear 
energy, fossil fuel, energy technology and utilization, 
economical energy saving, the process of searching and 
practice according to the course content for learning 
management 

 

4143503 กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับครูฟิสิกส์ 
Quantum Mechanics for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 การทดลองซึ ่งนำไปสู ่กลศาสตร์ควอนตัม จำนวนเชิงซ้อน  
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น หลักความไม่แน่นอน
ของไฮเซนเบิร์ก ฮาร์มอนิกออสซิเลเตอร์ ความสัมพันธ์คอมมิวเตชัน 
ค่าไอเกนและฟังก์ชันไอเกน สมการของชโรดิงเจอร์ อนุภาคในบ่อศักย์ 
แบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจน ควอนไทเซชันของโมเมนตัมเชิงมุม 
สเปกตรัมของอะตอม อิเล็กตรอนสปิน หลักกีดกันของเพาลี ปรากฏการณ์
ซีมาน การประยุกต์กลศาสตร์ควอนตัมสำหรับการคำนวณ กระบวนการ
สืบค้นและปฏิบัติการตามเนื้อหารายวิชาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

Experiments that lead to quantum mechanics, 
complex number, mathematical operators, probability, the 
Heisenberg uncertainty principle, harmonic oscillator, eigen 
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values and the eigen function, Schrodinger equation, particles 
in the potential well, hydrogen atom model, the quantization 
of angular momentum, atomic spectrum, electron spin, Pauli's 
exclusion principle, Zeeman effect, applications of quantum 
mechanics for computation 

4143801 วิทยาการสอนฟิสิกส์  
Physics Teaching Methodology   

3(2-2-5) 

 การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา การบูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะ การผสมผสานในการ
ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีกับวิธีสอน (TPACK) ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทำ
แผนการจัดการเร ียนรู ้ว ิชาฟิส ิกส์ การปฏิบัต ิการสอนในชั ้นเร ียน  
การวิเคราะห์และนำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์  
ในชั้นเรียน 

Analysis of basic education courses, designing and 
organizing for child-centered learning activities, STEM learning 
management, Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK), scientific process skills, mental science, measuring and 
evaluating learning outcomes, preparation of physics learning 
management plan, classroom teaching practice, analysis and 
presentation of problems in teaching physics in the classroom 

 

4143901 วิจัยทางฟิสิกส์    
Research in Physics                            

3(2-2-5) 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางด้านฟิสิกส์ สะเต็ม
ศึกษา การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยภายใตความดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

Scientific research methodology, research in physics, 
STEM education report writing and presenting results under the 
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supervision of a research project advisor, writing research 
articles for publication 

4144902 สัมมนาทางฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์  
Seminar in Physics for Physics Teacher                            

1(0-2-1) 

 การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ การอภิปรายปัญหา การสัมมนา การนำเสนอผลงาน การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ 

Searching, literature review for national and 
international research papers, discussion of problems, 
seminars, presentations, discussion and exchange of 
experiences in physics and applied physics 

 
 
 

 
2) วิชาเอกเลือก         

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
4141004 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 1 

Mathematics for Physics Teacher 1 
3(2-2-5) 

 
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ 

อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ปริพันธ์จำกัด
เขต ปริพันธ์หลายชั้น เมตริกซ์ และระบบสมการเชิงเส้น กฎของคราเมอร์ 
เวกเตอร์และระบบพิกัดต่าง ๆ พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพันธ์และปริพันธ์
ของเวกเตอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได ้

Limits and continuity of function, derivatives of single 
variable function and applications, integrals of single variable 
function and applications, matrix and linear equations, vector   
and components, derivatives and integrals of vector, using the 
query process for using in the learning management 
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4141005 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 2 
Mathematics for Physics Teacher 2 

3(2-2-5) 

 เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์เคิร์ล ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของ 
สโตกส์ ทฤษฎีของกรีนในระนาบ สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ
และการหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง  
ฟูเรียร์โดยใช้กระบวนการสืบค้น เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Gradient, divergence, curl, divergence theorem and 
Stokes's theorem, Green's theorem, differential equation, 
Laplace transformation, Fourier series and Fourier 
transformation, using the query process for using in the learning 
management 

 

4143402 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูฟิสิกส์  
Electronics for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 การนำไฟฟ้าของต ัวนำ ฉนวน สมบ ัต ิและการใช ้งานของ 
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่ง
ตัวนำเบื้องต้น ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไอซี และไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ
ตามความเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Conductivity of conductors, insulators, properties and 
applications of resistors, capacitors and inductors, band theory, to 
introduction semiconductor, diodes and transistors, basic electronic 
circuits. ICs and microcontrollers, using proper query process and 
practices for using in the learning management 

 

4143403 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อสำหรับครูฟิสิกส์ 
Microcontroller and Interfaces for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 เ ซ น เ ซ อ ร์ แ ล ะ ท ร า น ส ดิ ว เ ซ อ ร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุทพอร์ต 
การแสดงผล ระบบบัสต่าง ๆ การแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล โมดูลเสริม
และฟังก์ชันพิเศษ การเขียนโปรแกรมสั่งงานและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ต่าง ๆ ปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการ

 



มคอ.2                                                   56                                                                  

จัดทำโครงงานประยุกต์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตาม
ความเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Sensors and transducers, structure of microcontroller, 
other devices, input ports, output ports, displays, various bus 
systems, analog to digital converter, optional modules and 
special functions, executional program coding and device 
connecting using proper query process and practices for using 
in the learning management 

4143502 นิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Nuclear Physics for Physics Teacher  

3(2-2-5) 

 โครงสร ้างอะตอม น ิว เคล ียสและสมบ ัต ิของน ิว เคล ียส  
แรงนิวเคลียร์ ทฤษฎีการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ตารางนิวไคลด์และ
แผนผังการสลายตัวของนิวเคลีย สสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตร
กิริยาของรังสีกับสสาร การวัดและเครื่องมือวัดทางรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
และพลังงานนิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้ อันตรายและการป้องกันทางรังสี 
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องทางนิวเคลียร์และรังสี โดยใช้กระบวนการสืบค้น  
และปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Structure of atom, nucleus, nucleus property, nuclear 
force, radioactive decay theory, natural radioactive substances, 
radioactivity-substance interaction, radiation measurements 
and devices, nuclear reaction and energy, particle accelerator, 
nuclear reactor and power plant, application, risk and 
protection from radioactivity, nuclear and radioactivity related 
laws, using proper query process and practices for using in the 
learning management 

 

4143601 ดาราศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Astronomy for Physics Teacher                               

3(2-2-5) 

 ระบบพิก ัดทางดาราศาสตร ์และทรงกลมท้องฟ้า กฎของ 
เคปเลอร์ กลศาสตร์ท้องฟ้า ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุท้องฟ้า 
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การดูดาวเบื้องต้น อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์และอวกาศ 
โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Coordinate system and celestial sphere, Kepler’s law, 
celestial mechanics, astronomical phenomena, celestial 
bodies, stargazing basics, astronomical and space technology 
and devices, using proper query process and practices for using 
in the learning management 

4143602 วิทยาศาสตร์โลกสำหรับครูฟิสิกส์ 
Earth Science for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 องค ์ประกอบหล ักของโลกศาสตร ์  ธรณ ีภาค อ ุทกภาค  
ชีวภาค บรรยากาศ ภูมิอากาศและอิทธิพลทางด้านดาราศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีการสำรวจโลกและพยากรณ์อากาศ  
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พิบัติภัยจากธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ไปจนถึงระดับ
โลก โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

Fundamental components of earth science, 
lithosphere, hydrosphere, biosphere, influence of climate and 
astronomy affecting living organism, world exploration and 
weather forecast technology, occurring phenomena, natural 
disaster affecting living organism and environment in local, 
regional, and global scale, using proper query process and 
practices for using in the learning management 

 

4143603 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Physics 

3(2-2-5) 

 โครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศโลก ผลของการแผ่
ร ังสีจากดวงอาทิตย์ การแลกเปลี ่ยนความร้อนในบรรยากาศ สมดุล
พลังงานของระบบพื้นดิน พื้นน้ำและบรรยากาศ ฟิสิกส์ของบรรยากาศ 
กระบวนการถ่ายเทของอากาศและมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลง
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ภูมิอากาศเนื่องจากภาวะเรือนกระจกและหมอกควัน แบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศ และเทคโนโลยีการสำรวจชั้นบรรยากาศ โดยใช้กระบวนการ
สืบค้นและปฏิบัติการตามความเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได ้

Structure and components of earth atmosphere, 
effects of solar radiation, heat transfer in atmosphere, energy 
equilibrium of dry land, water surface and atmosphere, physics 
of atmosphere, airflow process and air pollution, climate 
change corresponding to greenhouse effect and haze, climate 
model and atmospheric exploration technology, using proper 
query process and practices for using in the learning 
management 

4143702 วัสดุศาสตร์ 
Material Science 

3(2-2-5) 

 โครงสร้างของวัสดุ ชนิดของวัสดุ โครงผลึกและการวิเคราะห์
โครงผลึกสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง สมบัติทาง
ความร้อน และสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการ 

Atomic structure and bonding, crystal structures, 
crystalline imperfections, solid solutions and diffusion in solids, 
mechanical properties of materials, electrical properties of 
materials, dielectric and electromechanical materials, and 
practice 

 

4143703 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
Introduction to Solid State Physics   

3(2-2-5) 

 โครงสร้างของผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึก การยึดเหนี่ยว
ในผลึก การสั่นไหวของโครงสร้างผลึก สมบัติเชิงความร้อนของของแข็ง 
ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกก่ึงตัวนำและผลึกเหลว โดยใช้กระบวนการสืบค้น
และปฏิบัติการ 
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Crystal structure, reciprocal lattice, crystal binding, free 
electron model, energy band theory of solids, thermal 
properties of solids, electrical and magnetic properties of 
solids, crystal vibrations, superconductors, and practice 

4143704 ของเล่นศาสตร์  
Toy Science 

3(2-2-5) 

 ความรู้ฟิสิกส์จากของเล่น ทดลองและอธิบายความรู้ทางฟิสิกส์
จากของเล่น ผลิต-ของเล่นทางฟิสิกส์จากวัสดุชนิดต่าง ๆ โดยเน้นวัสดุใน
ท้องถิ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Physics knowledge from toys, explore, and explain the 
knowledge of physics from toys, create physics toys from local 
materials and product presentation, and practice 

 

4143705 นาโนฟิสิกส์ 
Nanophysics  

3(2-2-5) 

 นาโนเทคโนโลยี หลักการวัดปริมาณในระดับนาโน เทคนิคการ
สังเคราะห์วัสดุนาโน เครื่องมือสังเคราะห์และตรวจวัสดุในระดับนาโน  
การประยุกต์นาโนเทคโนโลยี โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Nanotechnology concept, quantitative nano-size 
measurement principle, nanotechnology synthesis, 
nanotechnology materials, and nanotechnology applications, 
and practice 

 

4143706 ฟิสิกส์และความงาม 
Physics and Beauty 

3(2-2-5) 

 การบูรณาการคุณสมบัติของคลื ่นเสียง คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 อัลตร้าโซนิคและเทคโนโลยีเลเซอร์ในการไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีด้านความงามที่ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์ สารกันแดดที่ใช้สารกรอง
แสง โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Integrated sound wave properties, electromagnetics 
wave, ultrasonic, and laser technology in medical application 
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and beauty technology. Sunscreen filters in physical properties, 
and practice 

4143707 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ 
Measuring Instruments and Analysis in Physics 

3(2-2-5) 

 หลักการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ ระบบการวัด ความเที่ยงและ
ความแม่นยำในการวัด ระบบหน่วยและมาตรฐานการวัด  เครื่องมือวัด
ทางกลศาสตร์ ความร้อน ไฟฟ้า นิวเคลียร์และรังสี และเครื่องมือวิเคราะห์
ขั้นสูง โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Principles of measuring physics instruments, 
measurement system, accuracy and Precision, unit systems and 
measurement standards, mechanics, heat electrical, nuclear 
and radiation instruments, advanced analytical instruments, 
and practice 

 

4143708 เทคโนโลยีพลาสมา 
Plasma technology 

3(2-2-5) 

 พลาสมาและการกำเนิดพลาสมา คุณสมบัติของพาเชน กลไก
การด ิสชาร ์จ ระบบส ุญญากาศ  การแบ ่งประเภทของพลาสมา 
แหล่งกำเนิดพลาสมาความเข้มสูง พลาสมาที ่ความดันบรรยากาศ 
พลาสมาในของเหลว การออกแบบแหล่งกำเนิดพลาสมา การวัดคุณสมบัติ
ของพลาสมา โดยใช้กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Plasma and plasma generation, Paschen property, 
discharging mechanism, vacuum system, plasma assortment, 
high-intensity plasma source, plasma at atmospheric pressure, 
plasma in liquid, plasma generator design, plasma properties 
measurement, and practice 

 

4143802 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์  
Media and Innovation for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 แนวค ิดและทฤษฎ ีการใช ้ส ื ่ อการเร ียนการสอนฟ ิส ิกส์   
การออกแบบสร้างสื่อและนวัตกรรม การเลือกใช้ประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
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การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร ้างส ื ่อการสอนที ่ เหมาะสม  
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องและบูรณาการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินสื่อนวัตกรรมการสอน โดยใช้
กระบวนการสืบค้นและปฏิบัติการ 

Concepts and theories of the use of Physics teaching 
media, design and create media innovation, selection of 
materials and equipment, information technology to create 
media, active learning in media innovation that consistency and 
integration with sufficiency economy philosophy, assessment 
of media innovation, and practice 

4143803 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์ 
Application Program for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลขเบื้องต้นในเชิงฟิสิกส์ การสร้างแบบจำลองในปัญหาทางฟิสิกส์ การ
ประยุกต์ใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นและ
ปฏิบัติการ 

Computer programs, analysis sequence of basic physics 
numerical data, creating Physics problem model, computer 
program applications, and practice 

 

4143804 วิทยาการคำนวณสำหรับครูฟิสิกส์ 
Computing Science for Physics Teacher 

3(2-2-5) 

 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลอง
และผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งาน
ตัวแปร เงื ่อนไข และการวนซ้ำ เพื ่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบ
และการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและ
ประโยชน์ของแนวคิดเช ิงคำนวณเพื ่อแก้ป ัญหาในชีว ิตประจำวัน 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไข
ของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 

 



มคอ.2                                                   62                                                                  

ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษา
ตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา 
วางแผน ดำเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาการคำนวณเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

Logical reasoning in problem solving, pseudo-code and 
work chart writing, basic designing and program writing with 
variations, conditions and loop statements to solve scientific or 
mathematic problems.  To Study the principle of computing 
thinking, decomposition, pattern finding, abstract thinking, 
example and benefit of computing thinking in daily life. To 
Apply the thinking of design problem solving process, problem 
solving with computer, input and output and condition 
indicating. Loop statement design. Data ordering and retrieving. 
Example design of problem solving with computer. To study 
information technology projects, problem indicating, study, 
plan, perform, summarize and publish the project that 
integrate with other subjects and correlate with daily life. To 
apply the knowledge in science teaching management 
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3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การสำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนขั้นต่ำ 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 
1 นายอนุมัติ เดชนะ 

 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 
วท.ด. 
M.Ed. 

 
วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส ์
Physics 
 
ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
Osaka Kyoiku University, 
Osaka, Japan 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคใต ้

2552 
2543 

 
2537 
2529 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวพิชญ์พิไล  
ขุนพรรณราย 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2552 
2547 

30 30 30 30 30 

3 นายบรรจง ทองสร้าง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต ้

2560 
2545 
2536 

30 30 30 30 30 

4 นายศราวุฒิ ชูโลก 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
ค.บ. 

ฟิสิกส ์
ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2553 
2546 

30 30 30 30 30 

5 นางสายใจ เพชรคงทอง 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ กศ.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2547 
2545 

30 30 30 30 30 
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   3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
   ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทีป่ระกอบด้วยการสังเกต การบริหา

ในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการ
ความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวธิี
การเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนา
ทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่กำหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ประกอบด้วย การสังเกตการสอนและการมีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานทางวิชาการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้
ทัง้ในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

  2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู ้ที่
อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
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และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั ้งมั ่นอยู ่ใน
คุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 
  4.1.3  อาจารย์นิเทศก์ เป็นอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

   2) มีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการสอน 3 ปี 
   3) มีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
4.1.4  ครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
   2) มีประสบการณ์ในการสอน 
   3) มีคุณลักษณะของความเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/

หรือ  สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นักศึกษาครูปฏิบัติการสอน 
 4.1.5  มีทักษะการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน มีประสบการณ์ในด้านการประกอบ

วิชาชีพครูในสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 4.1.6  มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในภาระงานอ่ืนนอกจากการสอน ตามกรอบการประกอบ

วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 4.1.7  สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ได้อย่าง

มีเหตุผล 
 4.1.8  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษา 
 4.1.9  ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 4.1.10 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์มีการสอนในสถานศึกษา

เต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 4.2  ช่วงเวลา 

4.2.1 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   
4.2.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    
4.2.3 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    
4.2.4 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  180 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  180 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  180 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  540 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 นักศึกษาทุกคนต้องเลือกทำงานวิจัยและต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์ โดยเน้น
งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยส่งข้อเสนอโครงงาน
ภายในเวลาที่กำหนด รายงานความก้าวหน้าจัดทำรายงาน และเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคมได้   
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ ต้องผ่านการค้นคว้า เขียนเค้าโครงวิจัย ปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงาน
การวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวต้อง
สามารถนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำวิจัยได้ และเป็นงานวิจัยที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยทางฟิสิกส์ 
  5.2.2 ดำเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม โดยมีการวางแผนการวิจัย ใช้วิธีการและ/หรือเครื่องมือ
ได้เหมาะสมรวมทั้งการแก้ปัญหา 
  5.2.3 วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  5.2.4 เขียนแบบเสนอโครงร่างงานวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
  5.2.5 นำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานการวิจัย ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย 
  5.2.6 มีระเบียบวินัยในการทำการศึกษา ตรงต่อเวลา และปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ 
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 5.3  ช่วงเวลา 
    ปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 5.4  จำนวนหน่วยกิต 
   1(0-2-1) 
 5.5  การเตรียมการ 
  5.5.1  แจ้งหัวข้อโครงการวิจัยทางฟิสิกส์ให้นักศึกษาทราบ และให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
เสนอหัวข้องานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือปรึกษาถึงแนวทางการวิจัยก่อนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  5.5.2  แต่งตั้งท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
  5.5.3  จัดเตรียมหัวข้อโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการผ่าน
รายวิชาวิธีวิจัยฟิสิกส์ และกำหนดสอบหัวข้อวิจัย 
  5.5.4  กำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษากระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล และการสืบค้น
ข้อมูล 
  5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา 
  5.5.6 หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจัดหาเครื่องมือวิจัยให้นักศึกษาก่อนลงมือปฏบิัติ
งานวิจัย 
  5.5.7 จัดให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 5.6.1  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำงานวิจัยและคณะกรรมการประเมินผล  
 5.6.2  นักศึกษาเขียนรายงานเพื่อรายงานผลการทำวิจัย 
 5.6.3  นักศึกษาส่งรายงานต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อนำเสนอ และตอบข้อซักถามต่อ
คณะกรรมการ 
 5.6.4  นักศึกษาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อหลักสูตรและคณะ เพื่อเป็นหลักฐานการได้
ระดับผลการเรียนในรายวิชาวิจัยทางฟิสิกส์ 
  
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2                                                        68 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และสมรรถนะ 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู ้นำ 
ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีจิต
สาธารณะ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

รู้จักพัฒนาตน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดกิจกรรมเสริมทางภาษา 
- ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จริง 

มีทักษะชีวิต จัดกิจกรรมที่สร้างทักษะชีวิต เพื่อใช้ในชีวิตประจำได้อย่าง
เหมาะสม 

ร ู ้ เท ่ าท ัน เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

นำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ความสามารถด้านวิชาการ  

 

- จัดกิจการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำ
ความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  
- จัดกิจกรรมการนำเสนอเผยแพร่ผลการทางวิชา 

ด้านบุคลิกภาพ  

 

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำงาน

กับผู้ อ่ืน 

- จัดกิจกรรมเสริมบุคลิกภาพความเป็นครู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) จิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสตัย์
ต่องานที ่ได้ร ับมอบหมายทั ้งด้านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง   
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื ่น ม ีความสามัคคีและทำงานร ่วมกับผ ู ้อ ื ่นได้  ใช ้เหต ุผล และปัญญาในการดำเน ินช ีวิต  
และการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การทำงานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู ้อื ่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน  
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)  การวิเคราะห์แบบในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  2)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
  3)  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
  4)  การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
  5)  การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  6)  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
  7)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  8)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
  9)  การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
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  10) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  11)  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
  12)  การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
  13)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
  14)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  15)  การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 

  16)  การเร ียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
  17)  การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative Education) 
  18)  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการาเรียน การทำงานตามสภาพจริง 
  2)  วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  3)  วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  4)  วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

  5)  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม  
และพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์  
และทักษะศตวรรษที ่  21 ม ีความรู้  ความเข ้าใจในการบ ูรณาการความร ู ้ก ับการปฏ ิบ ัต ิจริง 
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และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู ้ และเนื ้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแตล่ะสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนาง านและ
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู ้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1)  การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
 2)  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
 3)  การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 4)  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
 5)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 6)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
 7)  การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมในการนำเสนองานวิชาการ 
 8)  การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
 9)  การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)  
10)  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้

ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
11)  การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้

ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
12)  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
13)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
14)  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
15)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
16)  การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
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17) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
18)  การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
19) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
20) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL) 
21) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
22) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
23) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 2) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของ
ความรู้ 
 4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 5) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 

 6) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษา 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื ่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ 
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวม ทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 2) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 3) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  
 4) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ  
 5) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 8)   การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 9) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
 10)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
 11)  การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
3) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
6) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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7) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
8) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
9) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 

 10) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษา 

 11)  วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 12) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม     

2) ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ต่อตนเอง ต่อผู ้เรียน ต่อผู ้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 3) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
 4) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
 5) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
 6) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจร ิงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL) 
 7) การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative 

Education) 
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  2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำงานตามสภาพ
จริง 

 2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 3) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 4) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 7) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามท่ี

ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
     8) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

    2)  สื ่อสารกับผู ้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี ่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน  
หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

    3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู ้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที ่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
   2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1)  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
  2)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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  3)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
  4)  การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมในการนำเสนองานวิชาการ 
  5)  การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
   6)  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  7)  การเร ียนรู ้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีด ิจ ิทั ลสำหรับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  8)  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
  9)  การเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน  
  10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
  11) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
   12) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 

  13) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 

  14) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย 
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  15) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 

  16) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

  17) การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative 
Education) 
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  3) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  4) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ และผู้ตาม 
ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  5) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการศึกษา 
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  6) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  7) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 2.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
    2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื ่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื ้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื ่อและเทคโนโลยีการสื ่อสาร การวัดและประเมินผู ้เร ียน การบริหารจัดการชั ้นเรียน  
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้  
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกาย 

3) จ ัดก ิจกรรมและออกแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้ ให ้ผ ู ้ เร ียนได ้ เร ียนรู้  
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนา  
การคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย 
บูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
สำคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้
เต็มตามศักยภาพ 

5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง            
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   2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
1) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ  
2) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา  
3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
4)  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
6) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  

  7) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  
8) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้

ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
9) การเรียนรู ้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการ

เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 10) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
12) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
13) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
14) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
15) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส(Socrates method ) 
16) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
17) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย 

บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
18) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
19) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 20) การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ (Contemplative Education) 
 21) การเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
22)  การ เร ี ยนร ู ้ จากช ุมชนเร ี ยนร ู ้ ว ิ ชาช ีพ ( Professional Learning 

Community : PLC) 
 2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 1) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
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 2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 4) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 6) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 7) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
 8) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 9) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

       2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและ

ซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

       3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้

เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

              4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก

ของผู ้อื ่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน   
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 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเร ียนร ู ้ โดยการปฏ ิส ัมพ ันธ ์ เช ิงปฏิบ ัต ิการ (Interaction Action 

Learning) 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
5) การเร ียนร ู ้ โดยบูรณาการการปฏิบ ัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)  
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach) 
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 
7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริม
และพัฒนาผู ้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู ้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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และการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ แ ละทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ  การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และ
มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู ้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื ้อหาวิชาที ่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน 

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

5)  มีความรู้ใน หลักการ และทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
6)  มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการ และทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ ๆ     
7)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 
8)  มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism)  

โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2)  การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
3)  การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
4)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
5)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
6)  การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน และเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
7)  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
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8)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
    9)  การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
    10)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
    11)  การเร ียนร ู ้ โดยใช ้ปรากฏการณ์เป ็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
       12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรม และสรุปสาระสำคัญ 

ของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ 
หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
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4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

5)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

6)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

7)  มีความใฝ่รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล  
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
2)  การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
3)  การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
4)  การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
5) การเร ียนร ู ้ โดยใช ้ปรากฏการณ ์ เป ็นฐาน (Phenomenon-Based 

Learning) 
6)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL)  
7 )  ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า น ว ั ต ก ร ร ม  ( Research and Innovation 

Development) 
8)  การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed 

Learning) 
9)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) การเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 

2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
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5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม  

2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่
ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
2)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 

Action) 
3)  การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองาน

วิชาการ 
4)  การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 

(Reflective thinking) 
5)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL) 
6)  การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
7)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 



85                                                     มคอ.2                                                             

3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื ่อสารกับผู ้ เร ียน พ่อแม่ผ ู ้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและ

ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน    

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 

2)  การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดย  
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3)  การจัดทำอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
4)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL) 
5)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการศึกษา 

2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 

 2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้
ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผลผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ
ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ้ให ้ผู ้เร ียนได้เร ียนรู ้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การทำงาน     การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการ
การทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวย
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ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้
เต็มตามศักยภาพ 

5) นำทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเอง 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

1)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 

2)  การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3)  การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4)  การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัต ิงานจริงในสถานศึกษา (Work-

Integrated Learning: WIL) 
5)  การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
6)  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
7)  การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

  2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี

ตลอดหลักสูตร 
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3.  แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่
ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่
นำสู่มาตรฐาน ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้าย) 

 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) จิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่น    มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การทำงานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน   

3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ  

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสน เทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้าง สรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
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ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู ้ และเนื ้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  

3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื ่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคด ิจ ิท ัล เทคโนโลยีข ้ามแพลทฟอร ์ม  (Platform) และโลกอนาคต  
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม     
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2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) ม ีท ักษะการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลสถ ิต ิ  การส ัง เคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอ
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้  
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้

ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้ นเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนที่  

2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ



91                                                     มคอ.2                                                             

การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร       
EDLA001  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                        

EDLA002 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        

EDLA003 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                          

EDLA004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

EDHU001 สุนทรียะ                        

EDHU002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                        

EDSO001 พลเมืองที่เข็มแข็ง                         

EDSO002 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                        

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

EDSC001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                        

EDSC002 การคิดเชิงเหตุผล                        
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

        2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์

ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  

        3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน

อ่ืน มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

               4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ

และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม 

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน   

 3.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพ่ือการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงาน
วิจ ัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที ่ 21 มีความรู ้ ความเข้าใจ  
ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) 
การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
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4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 

5)  มีความรู้ใน หลักการ และทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
6)  มีความรู ้พื ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที ่จะนำมาอธิบายหลักการ และทฤษฎีใน 

ศาสตร์เฉพาะ ๆ     
7)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางว ิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ ่งทางด ้าน

วิทยาศาสตร์ 
8)  มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื ่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึน 

2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

5)  สามารถคิดว ิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

6)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

    7)  ม ีความใฝ ่ร ู ้  สามารถว ิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข ้อมูล 
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู ้สึกของผู ้อื ่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ  

ทางอารมณ์และทางสังคม  
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   2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู ้เร ียน ผู ้ร ่วมงาน ผู ้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี ่ยวข้อง 

กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

   3) ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร ็จร ูปที ่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล 
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา

ตามความเชื ่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื ้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ  
และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผลผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

  2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทาง
กาย 

  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู ้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 
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  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  5) นำทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และพัฒนาตนเอง



 
97                                                         มคอ.2                                                             

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

กลุ่มวชิาชีพครู                               

1001101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ⚫       ⚫      ⚫      ⚫ ⚫   ⚫     ⚫  

1001201 คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ

ความเป็นคร ู

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         ⚫      ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   

1001301 จิตวิทยาสำหรับคร ู ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ -      ⚫      ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

1002401 การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫     ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ 

1002501 การพัฒนาหลักสูตร    ⚫ ⚫        ⚫        ⚫ ⚫  ⚫  ⚫     

1002502 วิทยาการจัดการเรยีนรู ้  ⚫   ⚫ ⚫        ⚫        ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

1002601 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู ้

 ⚫    ⚫       ⚫        ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ 

1002701 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ⚫    ⚫        ⚫         ⚫ ⚫   ⚫     

1003702 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรยีนรู ้
⚫    ⚫          ⚫      ⚫  ⚫   ⚫     

1004801 ครุนิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

1001901 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫      ⚫       ⚫   ⚫    ⚫    

1002902 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫      ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

1003903 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

1004904 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู                               

4221102 เคมีพื้นฐานสำหรับคร ู  ⚫       ⚫        ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

4331115 ชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับคร ู  ⚫       ⚫        ⚫    ⚫    ⚫   ⚫   
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รายวิชา 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

4561112 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคร ู  ⚫       ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   

กลุ่มวชิาเอก                               

4141001 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 1                        ⚫       ⚫        ⚫   ⚫   ⚫      ⚫  

4141002 ฟิสิกส์สำหรับครูฟิสิกส์ 2  ⚫       ⚫        ⚫   ⚫   ⚫      ⚫  

4142101 กลศาสตรส์ำหรบัครูฟิสิกส์                                         ⚫       ⚫        ⚫    ⚫  ⚫      ⚫  

4142201 ฟิสิกส์ของคลื่นสำหรับครูฟิสิกส ์  ⚫       ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   

4142301 อุณหพลศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส ์  ⚫       ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   

4142401 แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูฟิสิกส์                                      ⚫      ⚫        ⚫     ⚫ ⚫     ⚫   

4142501 ฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับครูฟิสิกส ์   ⚫      ⚫        ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

4142701 เทคโนโลยีพลังงาน  ⚫          ⚫       ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  

4143503 กลศาสตร์ควอนตมัสำหรับครู

ฟิสิกส ์
  ⚫      ⚫        ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

4143801 วิทยาการสอนฟิสิกส์        ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

4143901 วิจัยทางฟิสิกส์                                   ⚫   ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

4144902 สัมมนาทางฟิสิกส์สำหรับครู

ฟิสิกส์           
⚫   ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

กลุ่มวชิาเอกเลือก                               

4141004 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 1                     ⚫       ⚫ ⚫       ⚫    ⚫  ⚫      ⚫  

4141005 คณิตศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ 2  ⚫       ⚫ ⚫       ⚫    ⚫  ⚫      ⚫  

4143402 อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับครูฟสิิกส์                                     ⚫       ⚫       ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

4143403 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

เชื่อมต่อสำหรับครูฟสิิกส ์
  ⚫       ⚫       ⚫    ⚫   ⚫    ⚫   

4143502 นิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับครูฟสิิกส์    ⚫      ⚫        ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   

4143601 ดาราศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์                                         ⚫     ⚫        ⚫     ⚫ ⚫      ⚫  

4143602 วิทยาศาสตร์โลกสำหรับครู

ฟิสิกส์                             
   ⚫     ⚫        ⚫     ⚫ ⚫      ⚫  

4143603 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม    ⚫     ⚫        ⚫     ⚫ ⚫      ⚫  

4143702 วัสดุศาสตร ์   ⚫       ⚫       ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   
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รายวิชา 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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 

4143703 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น   ⚫      ⚫        ⚫    ⚫  ⚫     ⚫   

4143704 ของเล่นศาสตร์   ⚫        ⚫         ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   

4143705 นาโนฟิสิกส ์   ⚫      ⚫        ⚫   ⚫   ⚫       ⚫ 

4143706 ฟิสิกส์และความงาม   ⚫      ⚫        ⚫     ⚫ ⚫       ⚫ 

4143707 เครื่องมือวัดและการวเิคราะห์

ทางฟิสิกส ์
 ⚫        ⚫         ⚫ ⚫   ⚫      ⚫  

4143708 เทคโนโลยีพลาสมา   ⚫      ⚫        ⚫   ⚫   ⚫       ⚫ 

4143802 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟสิิกส์  ⚫ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   

4143803 โปรแกรมประยุกตส์ำหรับครู

ฟิสิกส ์
 ⚫        ⚫         ⚫ ⚫   ⚫       ⚫ 

4143804 วิทยาการคำนวณสำหรับครู

ฟิสิกส ์
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 1.  นักศึกษาครูมีความรู้มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที ่ของความเป็นพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิด

ทักษะในการใช้ภาษาในการพูดและฟัง 

2.  รักและศรัทธาในความเป็นครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี 

3.  มีความรู้และความเข้าในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ สามารถ

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการได้ 

2 1.  เป็นผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีรอบความรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่

ดีทั้งกายและใจ สู่บทบาทความเป็นครูมืออาชีพ 

2.  สามาสรถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนการวัดประเมินผลทางการศึกษาในด้านการบริหาร

การศึกษา การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึง

สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนได ้

3.  มีความรู้ในเนื้อหาทางฟิสิกส์ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการทางฟิสิกส์ และสามารถ

นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 1.  เป็นผู้สอนร่วมที่มีความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา 

และนำนโยบายไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน 

2.  มีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.  นำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ สามารถออกแบบและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ในชั้นเรียนได้อย่างหลากหลายและจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนรวมถึงนำงานวิจัยและประยุกต์ใช้งานวิจัยหรือนวัตกรรม

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ 

4 1.  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง รวมถึงสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย

บูรณาการความรู้ ในเนื้อหาฟิสิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPACK: Technological 

Pedagogical Content Knowledge) นำกระบวนการว ิจ ัยมาใช ้ในการพัฒนา  และ

แก้ปัญหาในชั้นเรียน  
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

มีความรู้และความเข้าใจ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์  
สามารถปฏิบัติการฟิสิกส์ใน
ห้องปฏิบัติการได้ สามารถ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและนำมาอ้างอิงได้ทั้ง
ภาษาไทยละภาษาอังกฤษ  
มีจิตวิทยาศาสตร ์

มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์   สามารถ
ปฏิบัติการฟสิิกส์ใน
ห้องปฏิบัติการได้ สามารถ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและนำมาอ้างอิงได้ทั้ง
ภาษาไทยละภาษาอังกฤษ  
มีจิตวิทยาศาสตร ์

มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์ สามารถ
ปฏิบัติการฟสิิกส์ใน
ห้องปฏิบัติการและสามารถ
ปฏิบัติการนอก
ห้องปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร์โลก  
และดาราศาสตร์ สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและนำมาอ้างอิงได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถนำเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้วิชาฟิสิกส์ใน
ระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย เลือกใช้และ
สร้างสื่อการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้  ออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงได้ สามารถ
จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ศักยภาพของนักเรียน
สามารถวิจัยและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ มี
จิตวิทยาศาสตร ์

สามารถบูรณาการความรู้
ทางฟิสิกส์  ความรูด้้าน
ศาสตร์การสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(TPACK : Technological 
Pedagogical  Content  
Knowledge) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ สามารถ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้วิชาฟิสิกส์ใน
ระดับมัธยมศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย  เลือกใช้และ
สร้างสื่อการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ ออกแบบและสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงได้ สามารถ
จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ศักยภาพของนักเรียน  นำ
กระบวนการวิจยัมาใช้ใน
การพัฒนาและแก้ปญัหาใน
ช้ันเรียน มีจิตวิทยาศาสตร ์
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ
หลักที่ 1 
 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 1.1  
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
เคมี 
สมรรถนะรอง
ที่ 1.2 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
ชีววิทยา 
สมรรถนะรอง
ที่ 1.3 
 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.1 
 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านกลศาสตร์ 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.2 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.3  
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านคลื่นและ
พลังงาน 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.4 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านฟิสิกส์
แผนใหม่ 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.2 
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.5 
 มีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
ใช้
คอมพิวเตอร์
และ
คณิตศาสตร์
ชั้นสูงมาใช้ใน
การศึกษาวิชา
ฟิสิกส์ 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.6  
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถนำ
ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ไป
บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ได้ 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.7 
 มีความรู้และ
ความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์
โลกและดารา
ศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลักที่ 4
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 4.1 
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
หลักสูตรและ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ใน
ระดับ
มัธยมศึกษา 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.2 
สามารถ
วิเคราะห์
หลักสูตรใน
ระดับ
มัธยมศึกษา
และออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้อย่าง
หลากหลาย 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.3 
มีความ 
สามารถใน
การเลือกใช้
และสร้างสื่อ 
นวัตกรรมการ
สอนฟิสิกส์ได้ 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.4 
สามารถ
ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือ
วัดและ
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

ประเมินผล
ตามสภาพจริง 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.5  
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริม
ศักยภาพของ
นักเรียน 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.6 
มีทักษะในการ
สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.7 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสอน
ฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะ
หลักที่ 2 
 มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 2.1  
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านกลศาสตร์ 
สมรรถนะรอง
ที่ 2.2  
มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 

สมรรถนะ
หลักที่ 3  
มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 3.1 
มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัต ิ
การ 

สมรรถนะ
หลักที่ 3   
มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 3.1 
มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัต ิ
การ 
สมรรถนะรอง
ที่ 3.2 
มีทักษะ
ปฏิบัติการนอ
ห้องปฏิบัต ิ
การทางด้าน
วิทยาศาสตร์
โลกและ 
ดาราศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลักที่ 5
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษา
ค้นคว้าและ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.2 
สามารถนำ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ได้ 
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ
หลักที่ 3  
มีทักษะ
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 3.1  
มีทักษะ
ปฏิบัติการใน
ห้องปฏิบัต ิ
การ 

สมรรถนะ
หลักที่ 5
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษา
ค้นคว้าและ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.1  
มีทักษะใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาใน
การสืบค้น
ข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทย
และอังกฤษ 

สมรรถนะ
หลักที่ 4
สามารถ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ในระดับ
มัธยมศึกษา 

สมรรถนะรอง
ที่ 4.1  
มีความรู้และ
ความเข้าใจใน
หลักสูตรและ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ใน
ระดับ
มัธยมศึกษา 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.2สามารถ
วิเคราะห์
หลักสูตรใน
ระดับ
มัธยมศึกษา
และออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.3 
มี
ความสามารถ
ในการเลือกใช้
และสร้างสื่อ 
นวัตกรรมการ
สอนทาง
ฟิสิกส์ได้ 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.4 
สามารถ
ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือ
วัดและ

สมรรถนะ
หลักที่ 6 
สามารถวิจยั
และ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมมา
ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ทางฟิสิกส์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 6.3  
สามารถ
ประยุกต์ใช้
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่
หลากหลายมา
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

ประเมินผล
ตามสภาพจริง 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.5  
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริม
ศักยภาพของ
นักเรียน 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.6 
มีทักษะในการ
สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะรอง
ที่ 4.7 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ในการสอน
ฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะ
หลักที่ 5 
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษา
ค้นคว้า 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.1  
มีทักษะใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาใน
การสืบค้น
ข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทย
และอังกฤษ 

สมรรถนะ
หลักที่ 7  
มีจิต
วิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 7.1  
มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้
วิทยาศาสตร์  
มีความเป็น
เหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  
ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
คิดรอบคอบ
ก่อนการ
ตัดสินใจ 

สมรรถนะ
หลักที่ 5
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษา
ค้นคว้าและ
นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ได้ 

สมรรถนะรอง
ที่ 5.1  
มีทักษะใช้
เทคโนโลยีใน
การศึกษาใน
การสืบค้น
ข้อมูลและ
อ้างอิงทั้งไทย
และอังกฤษ 
สมรรถนะรอง
ที่ 5.2 
สามารถนำ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
มาใช้ในการ

สมรรถนะ
หลักที่ 7  
มีจิต
วิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 7.1 
มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้
วิทยาศาสตร์  
มีความเป็น
เหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  
ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
คิดรอบคอบ
ก่อนการ
ตัดสินใจ 
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะ

รอง 
จัดการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ได้ 

สมรรถนะรอง
ที่ 7.2  
มีความคิด  
การกระทำ
และการ
ตัดสินใจใน
การแสวงหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะ
หลักที่ 7  
มีจิต
วิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรอง
ที่ 7.1  
มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้
วิทยาศาสตร์  
มีความเป็น
เหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  
ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
คิดรอบคอบ
ก่อนตัดสินใจ 

  สมรรถนะ
หลักที่ 6
สามารถวิจยั
และ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมมา
ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
ทางฟิสิกส์ 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 6.1  
รู้และเช้าใจใน
ระเบียบวธิี
วิจัย  
จรรยาบรรณ
นักวิจยั และ
การใช้สถิติใน
งานวิจัย 
สมรรถนะรอง
ที่ 6.2 
สามารถคิด
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
โครงงานวิจัย
ทางฟิสิกส์ได้ 
สมรรถนะรอง
ที่ 6.3  
สามารถ
ประยุกต์ใช้
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่
หลากหลายมา
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้
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ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะ
รอง 

    สมรรถนะ
หลักที่ 7   
มีจิต
วิทยาศาสตร์ 
(Scientific  
mind) 
 

สมรรถนะรอง
ที่ 7.1  
มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ใฝ่รู้
วิทยาศาสตร์  
มีความเป็น
เหตุเป็นผล  
เพียรพยายาม  
ใจกว้าง  
ซ่ือสัตย์และ
คิดรอบคอบ
ก่อนการ
ตัดสินใจ 
สมรรถนะรอง
ที่ 7.2 มี
ความคิด  การ
กระทำและ
การตัดสินใจ
ในการ
แสวงหา
ความรู้โดยใช้
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

  



มคอ.2                                                   110                         
                            

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
       การประเมินผลการศึกษาค่าระดับคะแนน 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
 B ดี (Good) 3.0 
 C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) 2.5 
 C พอใช้ (Fair) 2.0 
 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
 D อ่อนมาก (Very poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
  2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวชิา 
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
  2.1.2 อาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 
  2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  2.2.3 สาขาติดตามความก้าวหน้า หรือความต้องการการพัฒนาของบัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
โครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ใช้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.1  ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร  
 3.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00  
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 3.3  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.4  ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 3.5  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิณผลความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
CEER ระดับ B1 
 3.6  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560  
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หมวดที่ 6 พัฒนาคณาจารย์  
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย  
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.3 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพ่ือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการแล ะ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบโดย
ดำเนินการตามระบบประกับคุณภาพ ดังนี้ 
 
1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
1.1 การบริหารจัดการ
หล ักส ูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

1 .  กำก ับควบค ุมจำนวนอาจ ารย์
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีไม่น้อยกว่า 
5 คน และเป็นอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที ่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2 .  กำก ับควบค ุมค ุณว ุฒ ิ อาจารย์
ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรให ้เป ็นไปตาม
เกณฑ์คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์อย่างน้อย 2 คน  
3 .  ส ่ ง เ ส ร ิ ม  ต ิ ด ต าม ให ้ อ า จ า ร ย์
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรม ีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 
1 เรื่อง 
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที ่ทำหน้าที ่ในการบร ิหาร
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน โดย
การวางแผน ต ิดตาม ทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จ ั ด ก า รศ ึ กษ าต ามหล ั ก ส ู ต รนั้ น 
ไม่น้อยกว่า 5 คน  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำ
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่
ตรงหรือสัมพันธ์ทั้ง 5 คน 
3. อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางว ิ ชาการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4 .  หลั กสู ต รม ี แผนการปรั บปรุ ง
หล ักสูตรและดำเน ินการปร ับปรุ ง
หล ักส ูตรให ้ม ี ความท ันสม ั ยตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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2.  บัณฑิต 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 
 

บัณฑิตที ่พ ึงประสงค์ตามที ่หลักสูตร
ก ำหนด ไ ว ้ ใ น เ อกส า ร  มคอ . 2 ซึ่ ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู ้อย่างน้อย 5 
ด ้านค ือ 1) ด ้านค ุณธรรมจร ิยธรรม  
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ ์ระหว ่าง
บุคคลและความร ับผ ิดชอบ 5) ด ้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานทำของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

ติดตามจำนวนของบัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 

3.  นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษา
และการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผนการรับ
นักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 
2. หลักสูตรกำหนดเกณฑ์ที ่ใช้ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 
3. ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมทางการเรียน 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไก การรับ
นักศึกษา และการเตรียมความพร้อม
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ต้องการของหลักสูตร  
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 
1.  หล ักส ูตรม ีระบบกลไกการด ูแล
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการ
ดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 
3. หลักสูตรประขุมประเมินกระบวนการ
ในการคัดเลือกอาจารย์ที ่ปรึกษาของ
หลักสูตร และการให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต 

1. นักศึกษาสามารถดำเน ินช ีว ิตใน
ระหว่างการเรียนได้อย่างมีความสุข 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
3. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนรับ 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูแลให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 
4.00 

 ระบบดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา 
1. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตร และการให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต 

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
2. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูแลให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 
4.00 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หล ักส ูตรประช ุมวางแผนกำหนด
ทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้
นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยจัดทำเสนอ
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
3 .  หล ั กส ู ตรต ิ ดตามและประเมิน
กระบวนการของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะ 
ที่จำเป ็นต ่อการประกอบอาช ีพใน
อนาคต 
2. น ั ก ศึ ก ษ า ม ี คุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ต า ม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4. หลักสูตรนำผลการประเมินปรับปรุง
แก ้ ไขกระบวนการพ ัฒนาศ ักยภาพ
นักศึกษา 

 

4.  อาจารย์ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2.  หล ักส ูตรจ ัดทำแผนอ ัตรากำลั ง
อาจารย ์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.  หล ักส ูตรนำผลการประเม ิ นมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ครบ 5 คน ตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจำหล ั กส ู ตรต ่ อการบร ิ ห า ร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4.00 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ การขอตำแหน่ง
ทา งว ิ ช าการ  ศาสตร ์ ที่ ส อน  ว ิ จั ย  
การจัดการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเอง 
และติดตามการรายงานผลการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ 

1. อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรมี การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5.  หล ักส ูตรนำผลการประเม ิ นมา
ปรับปรุงกระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรตั ้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที ่มีความรู้ความเชี ่ยวชาญใน
สาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
นักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จำเป็นเพื่อนำมาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4.หลักสูตรนำผลการประเมินหลักสูตร 
และรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) นำมาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
5. กำหนดผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังให้
สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
6. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

มี ได ้หล ักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑิต 
สาขาว ิชาฟ ิส ิกส ์  (หล ักส ูตรใหม่ 
พุทธศักราช 2564) ที่มีความทันสมัย 
ผลิตครูที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความต้องการของประเทศ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

8.  หล ักส ูตรนำผลการประเม ิ นมา
ปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หล ักส ูตรประช ุมกำหนดอาจารย์
ผ ู ้สอนที ่ม ีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญใน
รายวิชา 
2. หลักสูตรดำเนินการพิจารณาประชุม 
มคอ.3 เพื่อตรวจสอบการวางแผนการ
สอน เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู ้ทั ้ง 6 ด้าน และต้อง
สอดคล้องกับ มคอ. 2 และติดตามการ
ปรับปรุง มคอ.3 ให้เป็นไปตามแผนการ
ปรับปรุงที่ระบุใน มคอ.5 
3. หล ักส ูตรประช ุมต ิดตาม มคอ.3  
ว่าอาจารย์ผู ้สอนดำเนินการสอน และ
วัดผลประเมินผล เป็นไปตามแผนการ
สอนหรือไม่  
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย  
5. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการรายงานผล
การสอน มคอ.5 
6 .  หล ั กส ู ตรดำ เน ิ นการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามทักษะ 6 
ด้าน ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการวาง
ระบบผู ้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
8.  หล ักส ูตรนำผลการประเม ิ นมา
ปร ับปร ุงกระบวนการการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

การวางระบบผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา
ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนในทุก
สาขา และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท ี ่หลากหลาย ท ันสมัย  
และมีการบูรณาการ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.3 
เพื ่อตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะ
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน มีความเหมาะสม
หรือไม่ 
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของ
เกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. น ักศ ึกษาประเม ินผ ู ้สอนในเรื่ อง
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 
7. หล ักส ูตรนำผลการกระบวนการ 
มาปรับปรุง 

1. ม ีการประเม ินผลการเร ียนรู้  
ที่น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเร ียนรู้
น่าเชื่อถือ 
3. ม ีข ้อม ูลที่ช ่วยให ้ผ ู ้สอนนำไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4.  ม ีข ้อม ูลที่ ช ่ วยในการพ ัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

1. หล ักส ูตรสำรวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
2. หลักสูตรนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของสิ่งสนับการ
เรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ 
3. จัดทำคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อของบประมาณ 
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ราชการ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
และพร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย 
ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย ์ต ่อส ิ ่งสน ับสนุนการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.00 
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5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
7 .  หล ักส ูตรนำผลการประเมิ นมา
ปรับปรุง 



                                                  121                                                 มคอ.2 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั ้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม  

การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 

80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 

พ.ศ. 2562 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย ่างน ้อยก่อนการเปิดสอนใน  

แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี

การศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 

อบรมหรือคำแนะนำด้านศาสตร์ว ิชาครูและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

     

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

     

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเร ียนการสอน  

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(13) นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น

ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำ

ทุกปี 

     

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับ

การปฏิบัต ิงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็น

ประจำทุกปีการศึกษา 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที ่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที ่วางแผนไว้เพื ่อพัฒนาการเร ียน  

การสอนนั ้น พ ิจารณาจากต ัวผ ู ้ เร ียนโดยอาจารย ์ผ ู ้สอนจะต ้องประเม ินผ ู ้ เร ียนในทุก ๆ ห ัวข้อ  
ว่ามีความเข ้าใจหรือไม ่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกร รมของนักศ ึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั ้นเร ียน ซึ ่งเมื ่อรวบรวมข้อมูล  
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทำให ้ผ ู ้ เร ียนเข ้าใจได ้  ก ็จะต ้องม ีการปร ับเปล ี ่ย นว ิธ ีสอน การทดสอบกลางภาคเร ียน 
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี ้ได้ว ่าผู ้เร ียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื ้อหาที ่ได้สอนไป หากพบว่า  
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั ้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน    
เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติใน
ด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 
 
3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี ้ผลการดำเนินงานที ่ระบุในหมวดที ่ 7 ข้อ 7  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทำให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื ่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ

การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ 1 
ชื่อ – สกุล  นายอนุมัติ เดชนะ 
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

ปริญญาโท M.Ed. Physics Osaka Kyoiku University 2543 

วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต้ 
2529 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
กมลทิพย์ อมรวิริยะชัย และอนุมัติ เดชนะ. (2561). การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูก

ยางพาราโดยวิธีกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดไนตริก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. 11 – 12 กุมภาพันธ์ 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา. 10 หน้า, 601 - 610. 

 
 รายวิชาที่สอน 

1. วิชาการเขียนเชิงวิชาการ 
2. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
3. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 
4. วิชาการผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
6. วิชาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
7. วิชาสัมมนา 
8. วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
9. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์ 
10. วิชาไฟฟ้าและพลังงาน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ 2 
ชื่อ – สกุล   นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 

ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2547 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Khoonphunnarai, P., Yongsiriwit, P., Fongsuwan, C., and Daoh, M. (2018). Physical 

Characterization of Rocks in Thung Nui Hot Spring, Satun Province, the South of 
Thailand. Applied Mechanics and Materials. 886. 6 pp, 166-171. Scopus (4). 

Khoonphunnarai, P,. Yongsiriwit, P,. Seetapong, N., and Awae, M. (2018). Heat Production of  
 Radioactive 238U 232Th and 40K in Thung Nui Hot Spring Rocks Area, Satun Province 

Southern of Thailand. Journal of Physics: Conference Series. 1144. 4 pp, 1-4.  
Scopus (3). 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นิตยา สินภาษา, อสมา นิยมเดชา, พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ และชาญยุทธ ฟองสุวรรณ. 

(2561). ปริมาณกัมมันตรังสีของ 226Ra 232Th และ 40K ของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย อำเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
“มหาวิทยาลัยประกอบการในศตวรรษที่ 21: การพัฒนาการศึกษาด้านผู้ประกอบการและวิจัยเพื่อ
สังคมที่ย่ังยืน”. 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 10 หน้า, 1083-1092. 

พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, นวรัตน์ สีตะพงษ์, มูรณี ดาโอะ, วัฒนา เดชนะ, พะเยาว์ ยงศิ ริวิทย์ และชาญยุทธ 
ฟองสุวรรณ. (2559). สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนเขาชันสน ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”. 15 – 16 สิงหาคม 2559 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 8 หน้า, 1133-1140. 
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พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, นวรัตน์ สีตะพงษ์ และพะเยาว์ ยงศิริวิทย์.  (2560). พลังงานความร้อนจากธาตุ
กัมมันตรังสี 238U 232Th และ 40K ที่ตรวจพบในหินบริเวณบ่อร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง.  ใน การ
ประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน”, 21 กรกฎาคม 2560 
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม.  7 หน้า, 
2702-2708. 

พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, นิตยา สินภาษา และอสมา นิยมเดชา. (2560). ความหนาแน่นของหินบริเวณบ่อน้ำพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล. ใน โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่าง
ยั่งยืน”, วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  5 หน้า, 
1287-1291. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาหลักฟิสิกส์ 
2. วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
3. วิชาปฏิบัติการหลักฟิสิกส์  
4. วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
5. วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น 
6. วิชาปฏิบัติการไฟฟ้าและพลังงาน 
7. วิชาฟิสิกส์ 2 
8. 
9. 

วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
วิชาฟิสิกส์สำหรับครู 2 

10. 
11. 

วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
วิชารู้ทันโลก 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ 3 
ชื่อ – สกุล   นายบรรจง  ทองสร้าง 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ  2560 

ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคใต้ 
2536 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ศราวุฒิ ชูโลก, บรรจง ทองสร้าง, วรรณวิษา ทองดี และอาริษา เตาวาโต. (2562). เปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เตาแก๊สชีวมวลจากขี้เลื่อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ NSCIC 2019 ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”. 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
7 หน้า, 946-952. 

บรรจง ทองสร้าง. (2559). อัตราการสะสมตะกอนเฉลี่ยของสันทรายบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา.  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”, 15 – 16 สิงหาคม 2559 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 8 หน้า, 872-879. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชากลศาสตร์ควอนตัม 
2. วิชาฟิสิกส์ของคลื่น 
3. วิชาฟิสิกส์แผนใหม่ 
4. วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
5. วิชาการสั่นและคลื่น 
6. วิชาธรณีวิทยา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ 4 
ชื่อ – สกุล    นายศราวุฒิ ชูโลก 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553 
ปริญญาตรี ค.บ. ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2546 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Chulok, S., and Terykaew, A. (2018). Analysis of Structure and Evolution of Binary System GV 

Leo. Journal of Physics: Conference Series. 1144.  4 page, 1-4. Scopus (3). 
Nawarat Seetapong, Sarawut Chulok and Pitchpilai Khoonphunnarai. (2017). Thermal efficiency 

of natural convection solar dryer. Journal of Physics: Conference Series. 901.  
  4 page, 1-4. Scopus (3). 
 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นวรัตน์ สีตะพงษ์, ศราวุฒิ ชูโลก, กนกวรรณ ฉวาง, ปภัสสร พุทธสุภะ และสุวิมล นุ ่นสง. (2563). การ

เปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานจากวัสดุธรรมชาติ.  ใน งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั ้งที ่ 5 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่อสังคม”. 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช. 7 หน้า, 1377-1383 

นวรัตน์ สีตะพงษ์, ศราวุฒิ ชูโลก, สุภานัน ตั้นสุย, สุวรรณา จันทร์นวล และอารยา นินทจิตร. (2563). ศึกษา
สมบัติความเป็นเชื ้อเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อน.  ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”. 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 9 หน้า, 1353-1361 
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ศราวุฒิ ชูโลก, นวรัตน์ สีตะพงษ์ และนัสรีน ดอต๊ะ. (2563). สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวน

ยางพาราของพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื ่อส ังคม”. 6 – 7 กุมภาพันธ ์ 2563 มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลศร ีว ิช ัย จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช. 11 หน้า, 67-77 

ศราวุฒิ ชูโลก, บรรจง ทองสร้าง, เลิศ สิทธิโกศล, วรรณวิษา ทองดี และอาริษา เตาวาโต. (2562). เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ เตาแก๊สชีวมวลจากขี้เลื ่อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ NSCIC 2019 ด้าน
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเคร ือข่ายภาคใต้ คร ั ้งท ี ่  4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 7 หน้า, 946-952. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาชีวิตกับพลังงาน 
2. วิชาดาราศาสตร์ 1 
3. วิชาปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1  
4. ฟิวิชาสิกส์พื้นฐาน 
5. วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
6. วิชาหลักฟิสิกส์ 
7. วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
8. วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
9. วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ 
10. วิชาดาราศาสตร์ 2 
11. วิชาโลกและดาราศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 
12. วิชาฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับที่ 5 
ชื่อ – สกุล   นางสายใจ เพชรคงทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาโท กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 
ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา 2545 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
อานีฟะห์ หามะ, นูรีซา ล่าเต๊ะ, ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และสายใจ เพชรคงทอง. (2562). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

SIQS ของโรคระบาดที่มีการรักษาแบบอิ่มตัว. รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 . 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 972 – 981. 

ธีระพงค์ คงเก้ือ, ปิยธิดา บุญสนอง, สายใจ เพชรคงทอง, มูนี หะสา และอิสมาแอ มามะ. (2560). ตัวแบบทาง
สถิติ   สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ. 2554 – 2558. รายงานการ
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560.  7 – 8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. 
8 หน้า, 176 – 183. 

 
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 

1. วิชาการคิดและการตัดสินใจ 
2. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
3. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
4. วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
5. วิชาแคลคูลัส 1 
6. วิชาแคลคูลัส 2 
7. วิชาคณิตศาสตร์สำหรับครู 1 
8. วิชาคณิตศาสตร์สำหรับครู 2 
9. วิชาวิยุตคณิต 
10. วิชาวิเคราะห์การคิด 
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11. วิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 
12. วิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
13. วิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
14. วิชาสำรวจเรขาคณิต 
15. วิชาการคิดในยุคดิจิทัล 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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