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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จากหลักสูตรเดิม 
ในปี พ.ศ. 2560 โดยได้น าข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิตามข้อก าหนดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้สังคมมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตโดยมุ่งเน้นปรับปรุง
สมรรถนะของหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน เพ่ือพัฒนาตามแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จัดเป็นกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีค่านิยมร่วม 2) เป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู 3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 4) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 5) เป็นผู้
มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ และ 6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งรวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ดังนั้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี) 
โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562  เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังต่อไป 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
คณะ    : คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร  : 25471581101976 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in General Science 
   

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
   ชื่อย่อ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Education (General Science) 
   ชื่อย่อ : B.Ed. (General Science) 
 

3. วิชาเอก  
 - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 



2 

 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17  เมษายน พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4(139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.2 เป็นนักวิชาการศึกษา 

8.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8.4 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
8.5 ต าแหน่งงานอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ 

 
ชื่อ-สกุล/เลขท่ีบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
 

ปีท่ีจบ 

1 นายเฉลิมวุฒิ ศุภสุข 
134970000XXXX 

อาจารย์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ค.บ. (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
2552 

2 นางสาวศิมาวรรณ โฮมแพน 
345070046XXXX 

อาจารย์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษาการสอน
วิทยาศาสตร์)  
ค.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2549 
 

2539 
3 นางสาวภัทรพร ผลดี 

135010014XXXX 
อาจารย์ ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  

วท.บ. (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2554 

4 นายส าเนียง จุลเสริม 
345130021XXXX 

อาจารย์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2553 
2545 

5 นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์ 
345050031XXXX 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546 
2540 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 10.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 (1) อาคารคณะครุศาสตร์ 
 (2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ชั้น) 
 (3) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
 (4) ศูนย์คอมพิวเตอร์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เครื่องคอมพิวเตอร์      

จ านวน 60 เครื่อง 
 (5) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 100 เครื่อง 
 (6) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ชั้น) 
 (7) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 (8) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
 

10.2  ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้    
  (1) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 
1 ชุดทดลองการวัดอย่างละเอียด 5 ชุด 
2 ชุดทดลองกฎของฮุก 5 ชุด 
3 ชุดทดลองการรวมแรงย่อย 5 ชุด 
4 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอร์นิก 5 ชุด 
5 ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ 5 ชุด 
6 ชุดทดลองสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 5 ชุด 
7 ชุดทดลองการก าทอนของเสียง 5 ชุด 
8 ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 5 ชุด 
9 ชุดทดลองความจุความร้อนจ าเพาะของโลหะ 5 ชุด 
10 ชุดทดลองการขยายตัวเชิงความร้อนในของแข็ง 5 ชุด 
11 ชุดทดลองเครื่องชั่งกระแส 5 ชุด 
12 ชุดทดลองการหาค่าประจุต่อมวล 5 ชุด 
13 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 5 ชุด 
14 ชุดทดลองการดูดกลื่นรังสี 5 ชุด 
15 ชุดเทนเจ้นท์กัลป์วานอมิเตอร์ 5 ชุด 
16 ชุดทดลองการอัดและการคายประจุ 5 ชุด 
17 ชุดทดลองสนามไฟฟ้า 5 ชุด 
18 ชุดแบบจ าลองดาวเคราะห์ 5 ชุด 
20 ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 5 ชุด 
21 ชุดรอกระบบต่างๆ 5 ชุด 
22 กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 4 นิ้ว 1 ตัว 
23 กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 10 นิ้ว 1 ตัว 
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(2) ห้องปฏิบัติการเคมี 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 

1 เครื่องวัดความเป็นกรด ด่าง ค่ามิลลิโวลท์ ค่าการน า
ไฟฟ้า ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายรวม และอุณหภูมิ
แบบตั้งโต๊ะ 

1 เครื่อง 

2 เครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหย 1 เครื่อง 
3 แบบจ าลองโครงสร้างโมเลกุล 5 ชุด 
4 เครื่องกลั่นน้ ากลั่น 1 เครื่อง 
5 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 3 อัน 
6 ตู้อบ 1 ตู้ 
7 Spectrophotometer 1 เครื่อง 
8 ตู้ดูดควัน 1 ตู้ 
9 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 
10 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 เครื่อง 

(3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 

1 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุด ถ่ายทอด
สัญญาณภาพระบบดิจิตอล 

5 ตัว 

2 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 30 ตัว 
3 กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 20 ตัว 
4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ า 3 เครื่อง 
5 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 5 เครื่อง 
6 เครื่องเขย่าสารละลายแบบหมุนวน 5 เครื่อง 
7 ตู้เขี่ยเชื้อ (Laminar Flow) 4 ตู้ 
8 เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน 10 เครื่อง 
9 ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ า 5 ตู้ 
10 เครื่องเขย่าผสมสารละลาย (Vortex Mixer) 10 เครื่อง 
11 เครื่องวัดค่าความหวานแบบพกพา 3 เครื่อง 
12 เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น และแสง 10 เครื่อง 
13 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่างแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง 
14 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่างแบบพกพาชนิดปากกา 10 เครื่อง 
15 เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดพืช 1 เครื่อง 
16 โถดูดความชื้น 10 ตัว 
17 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในดิน 5 เครื่อง 
18 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 5 เครื่อง 
19 ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ 5 ชุด 
20 เครื่องวัดอัตราการหายใจ 1 เครื่อง 
21 เครื่องวัดน้ าตาลแบบมือ 1 เครื่อง 
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(4) ห้องเรียนต่างๆ 

ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 20 เครื่อง 
3 พริ๊นเตอร์ (Printer) 10 เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ และซีดี 5 เครื่อง 
5 กล้องถ่ายวีดีทัศน์  2 เครื่อง 
6 กล้องภาพนิ่งดิจิตอล 4 เครื่อง 
7 กล้องภาพนิ่ง 4 เครื่อง 
8 เครื่อง Visualizer 2 เครื่อง 
9 โปรเจกเตอร์ประจ าห้องเรียน 20 เครื่อง 
10 โปรเจคเตอร์กระเป๋าหิ้ว 2 เครื่อง 
11 จอรับภาพพกพา 3 เครื่อง 
12 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 10 เครื่อง 
13 เครื่องขยายเสียงกระเป๋าหิ้ว 10 เครื่อง 
14 เครื่อง Copy printer 2 เครื่อง 
15 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
16 เครื่องรับโทรศัพท์ 5 เครื่อง 
17 เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง 
18 สื่อการสอนประเภท CD-ROM 150 แผ่น 

10.3 ศูนย์วิทยบริการ 
นักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลได้จากศูนย์                  

วิทยบริการ รวมทั้งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีการให้บริการทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 

10.3.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
  หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   8,400  เล่ม 
  หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ  5,500  เล่ม 
  วารสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      180  รายชื่อ 

  วารสารวิชาการเย็บเล่ม                              43  รายชื่อ 
จุลสาร                                                 112  แฟ้ม 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย                                 16  ฉบับ 
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ                         3  ฉบับ 
กฤตภาค                                                 655  รายการ 

  แผ่นซีดี                                                  200  แผ่น   
   10.3.2 สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 

 ต าราภาษาอังกฤษ                                     180  รายการ 
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ต าราภาษาไทย                                         250  รายการ 
 นิตยสาร                                                 75  รายการ 

VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ         120  รายการ 
VCD ช่วยสอนภาษา             15  รายการ   

            10.3.3  ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
ฐานข้อมูล H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
ฐานข้อมูล LexisNexisR และ NexisR 
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis 
ฐานข้อมูล Web of Science 
ฐานข้อมูล ThaiLIS 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน  
และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market 
and Production Base)  โดยจะริ เริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริ เริ่ ม 
ทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง  
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้ เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน  
การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  
ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก   
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง 
การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม  
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่ งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา  
เช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพื่อการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคม
แห่งสังคมท่ีเอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริม
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมท้ัง การรับรู้ข่าวสารซึ่ง
เป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง  กับการจัด
การศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ  
มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครู
โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจขอมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครู
เก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดย
เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

    เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวมานั้น
การศึกษานับเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการการศึกษาของชาติ
เพ่ือพัฒนาพลเมืองให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน วัฒนธรรมให้คงอยู่
และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็นการจัดการการศึกษาให้ครอบคลุมต่อเนื่อง
ไปในแต่ละช่วงวัย และล าดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย
ของการจัดการการศึกษาของชาติตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรตามตาราง ดังนี้ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1. ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ใหม่ ให้สอดคล้อง
และทันสมัยยิ่งขึ้น 
2. จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการศึกษา 
3. ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีลักษณะเฉพาะ
ความเป็นครู ตลอดจนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะความคิด 
และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทักษะ 
การสื่ อสาร ทักษะทางสั งคม มีความสามารถใน                         
การเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์และบูรณาการข้าม
ศาสตร์โดย เน้นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนา
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 
สร้างสรรค์และไปปฏิบัติจริง ซึ่งจะสอดคล้องทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ รวมไปถึงการค้นคว้าท าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
3. มีลักษณะเฉพาะความเป็นครูของท้องถิ่น และก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทาง           
การศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562และสอคคล้องกับการเรียนรู้           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพศ. 
2560) 

5. ผลการทวนสอบมาตรฐาน                 
ผลการเรียนรู้ 

1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงานให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน  
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

6. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) 

1. เพิ่มวิชาด้านการสอนบูรณาการและตามหลักสูตร
แกนการปรับปรุง ในหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แกนกลาง 
2. ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับ มคอ.1 
และให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะ
น าไปใช้ได้จริงในการท างาน 
3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สู่              
การน าไปใช้จริงให้มากขึ้น  
4. ปรับปรุงเอกสารการสอน เทคนิคการสอน พัฒนา
กิจกรรมการสอน ให้มีความสมบูรณแ์ละทันสมัย 

          
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ      
ส านักวิชาการและประมวลผลเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  บัณฑิตมีองค์ความรู้และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจ 
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคม 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 1.2 ความส าคัญ 

  วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเตรียมประชากรของ
ประเทศ ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน การเตรียมบุคคลเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู 
จึงเป็นกระบวนการของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญในการก ากับดูแล และพัฒนาคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้สถาบันผลิตครูสามารถพัฒนาครูก่อนประจ าการให้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ควบคู่ไปกับการมีความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานครู รวมถึงมีความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะสถาบันผลิตครูของ
ประเทศ ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาครูก่อนประจ าการดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และทิศทาง  
การพัฒนาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นโดยคุรุสภา ซึ่ งเป็นหน่วยงาน
ระดับประเทศที่ก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรการผลิตครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพสามารถสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป 

 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป               
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู 
  1.3.2 ตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.3.3 มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โครงสร้างของวิทยาศาสตร์ และสามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
  1.3.4 มีความสนใจใฝ่หาความรู้และติดตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  1.3.5 สามารถท างานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
ศาสตร์เกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.3.6 สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ได้เป็นอย่างดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  
   สกอ.และคุรุสภา ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง    
   สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   วิทยาศาสตร์ทั่วไปให้    
   สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
   ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง    
   และ ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจ
ของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความ
เปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งขึ้น 

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

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2             
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์  
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยก าหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้ เคียงกัน ไม่น้อยกว่า                 
8 สัปดาห์ 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
มหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดในช่วง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางวิชาการและทักษะที่แตกต่าง และอาจยัง

ไมสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้แบบใหม่ 
  2.3.2 นักศึกษาขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ

เรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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  2.3.3 นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอันเป็นทักษะชีวิตที่ส าคัญ
ในการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ 

 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิค 

การเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่ดูแล ตักเตือน 

ให้ค าปรึกษา แนะน า 
2.4.3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

นักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันประชุมผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น  

2.4.4 มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็น
จากการอ่านหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่
นักศึกษาที่มีปัญหา และขอความช่วยเหลือ 

 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปทีี่ 1 40 60 60 60 60 
ชั้นปทีี่ 2 - 40 60 60 60 
ชั้นปทีี่ 3 - - 40 60 60 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 60 

 40 100 160 220 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 60 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 520,000 1,300,000 2,080,000 2,860,000 3,120,000 

2. งบประมาณแผ่นดนิ 32,000 80,000 128,000 176,000 192,000 

3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ 36,400 91,000 145,600 200,200 218,400 

รวมรายรับ 588,400 1,471,000 2,353,600 3,236,200 3,530,400 

 * หมายเหตุ 1. ค่าลงทะเบียน = จ านวนรับนักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 2 เทอม  
   2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดนิ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

- มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน 
   3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบียน  
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  2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบด าเนินการ      

1.1 ค่าตอบแทน 
1,584,00

0 
1,647,36

0 
1,713,25

4 
1,781,78

4 
1853,055 

1.2 ค่าใช้สอย 20,000 50,000 70.000 110,000 120,000 

1.3 ค่าวัสด ุ 10,000 20,000 32,000 44,000 48,000 

2. เงินอุดหนุน      

2.1 การท าวิจัย 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 

2.2 การบริการวิชาการ 15,000 25,000 35,000 45,000 50,000 

รวมรายจ่าย 
1,654,00

0 
1,777,36

0 
1,825,32

4 
2,035,78

4 
2,136,05

5 
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 * หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท / คน 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพ่ิมเติม (ภาคผนวก ข) 
 
 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพ่ิมเติม (ภาคผนวก ค) 
 
 2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน  
22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพ่ิมเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
        2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
        2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

41 
29 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 
        2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
        2.2.2) วิชาเอกเลือก 

63 
42 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   

 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.2.1 เกณฑ์การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การก าหนดรหัสวิชา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะที่สังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ล าดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดับชั้นปี มีดังนี้ 
  เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
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  3.2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั ้ ง  4 กลุ ่มวิชา อย่างน้อยกลุ ่มวิชาละ                
1 รายวิชา และ /หรือ อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้อง มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

  ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  English for Beginners 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 English for International Communication 
GEN1104  ภาษาญี่ปนุพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
GEN1105  ภาษาจีนพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners  
 GEN1107  ภาษาลาวพ้ืนฐาน      3(2-2-5) 
   Lao for Beginners 

GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Thai for Communication 

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   English for Professional Communication 
 

        ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN2104     สุนทรียภาพ      3(2-2-5) 

         Aesthetics 
GEN2105      จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 

           Morality and Life     
GEN2106      ทักษะชีวิต      3(2-2-5)       

   Life Skills 
GEN2107     ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)     

              Information Literacy Skill for Learning  
   in 21st Century 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(
GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 

      21st Century Skills for Living and Occupations 
GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร   3(2-2-5) 

                 ในที่สาธารณะ 
      Personality Development and Art in 
      Public Communication 

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ     1(0-2-2) 
             Introduction to Profession 

GEN2111    สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
            Meditation for Life Progress 
  

       ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(
GEN3101 สังคมและวิถีโลก      3(3-0-6) 

   Global Society and Living 
 GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
   Law for Living 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 
 GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   3(3-0-6) 
   Citizenship and Social Responsibility 
 GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา      3(3-0-6) 
   Roi Et Studies 

GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 
The King’s Wisdom for Local Development 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต    3(2-2-5) 
Life Dynamics in Environment 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่    3(2-2-5) 
Modern Office Management 

GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่     3(2-2-5) 
Modern Entrepreneur 

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   3(2-2-5) 
Life Skills for Undergraduate Students      

GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ      3(3-0-6) 
  Media Literacy 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม     3(2-2-5) 
  Social Forecasting 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(
GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม    2(1-2-3) 

      Thai Wisdom and Complementary Therapy 
GEN3114  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
        
  ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

   Exercise and Recreation for Health 
 GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
   Science and Environment for Quality of Life 
 GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่       3(2-2-5) 

  Life and Modern Technology 
 GEN 8410  การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 

GEN4109     การคิดเชิงเหตุผล      3(2-2-5) 
   Logical Thinking 

GEN4110     การเกษตรกับคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
                 Agriculture and Quality of Life 
GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ    3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Sustainable Agricultural Resources and  
Environment Management 

GEN4112    เกษตรวิถีไทย      3(2-2-5) 
                Thai Lives Agriculture 
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3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
   3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

   ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  29  หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3(3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for Teachers 

3(2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2(2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3(2-2-5) 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3(2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3(2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3(3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and 
Learning 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกิต 29 
 

 
ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2(90) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2(90) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2(90) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 2 

6(450) 

 รวมหน่วยกิต 12 
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   3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63  หน่วยกิต 
    ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า  42   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SCI1101 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 

Mathematics for Science Teaching 
3(2-2-5) 

SCI1102 เคมีส าหรับครู 1 
Chemistry for Teachers 1 

3(2-2-5) 

SCI1103 ชีววิทยาส าหรับครู 1 
Biology for Teachers 1 

3(2-2-5) 

SCI1104 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics  for Teachers 1 

3(2-2-5) 

SCI1105 เคมีส าหรับครู 2 
Chemistry for Teachers 2 

3(2-2-5) 

SCI1106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 
Biology for Teachers 2 

3(2-2-5) 

SCI1107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
Physics  for Teachers 2 

3(2-2-5) 

SCI2108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
Earth System Science 

3(2-2-5) 

SCI2109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(2-2-5) 

SCI2110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

3(2-2-5) 

SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3(2-2-5) 

SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน  
Electricity and Energy 

3(2-2-5) 

SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

3(2-2-5) 

SCI4114 วิทยาการค านวณ 
Computing Science 

3(2-2-5) 
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    ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า  21     หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

SCI2201 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
Nature and Scientific Inquiry 

3(2-2-5) 

SCI3202 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Science Learning Management at Elementary Level 

3(2-2-5) 

SCI3203 สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
STEM Education for Science Teachers 

3(2-2-5) 

SCI3204 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
School Science Practice 

3(2-2-5) 

SCI3205 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Science Learning Management at Secondary  Level 

3(2-2-5) 

SCI3206 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Projects and Scientific Activities 

3(2-2-5) 

SCI4207 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
Research to Develop Science Learning Process 

3(2-2-5) 

SCI4208 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Science and Science Teaching 

3(2-2-5) 

SCI3301  การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย  
Contemporary Learning Management 

3(2-2-5) 

 SCI3302 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
Elementary Forensic Sciences 

3(2-2-5) 

 SCI3303 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
School  Botanical  Garden 

3(2-2-5) 

 SCI3304 เคมีในเวชส าอาง 
Chemistry in Cosmeceuticals 

3(2-2-5) 

 SCI3305 วิทยาศาสตร์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด  
Science for Clean Technologies 

3(2-2-5) 

 SCI3306 เพศศึกษารอบด้าน 
Comprehensive  Sexuality  Education 

3(2-2-5) 

 
  3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.3 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SCI1101 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
SCI1102 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
SCI1103 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
SCI1104 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENXXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SCI1105 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
SCI1106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
SCI1107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3(X-X-X) 

GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SCI2108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 
SCI2109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5) 
SCI2110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 
SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 

หมวดเลือกเสรี 
 

XXXXXX
X 

วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน(วิชาชีพครู) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

ครู) 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
 

2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 
SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 
SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 
SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
 

6(450) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

SCI4114 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

SCIXXXX เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลือก 3(X-X-X) 

หมวดเลือกเสรี  
XXXXXXX 

วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวมหน่วยกิต 12 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
  3.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 

English for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน และกิจกรรมในวันหยุด 
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

Development of basic English language skills: listening, speaking, 
reading and writing;  basic vocabu lary ,  sentence structure ,  basic 
grammar,  pronunciation and basic conversation in daily-life :  greeting s 
and saying goodbye, time telling,  selling and buying things ,   talking
about family, daily routine, and vacation ,  asking for direction , and 
describing people  

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 
  English for International Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะน าสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การ
ตอบรับและปฏิเสธค าเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน  

Development of English language skills:listening, speaking,  
nd wrireading, a tng at higher level of English proficiency; English for 

communicative purposes in a variety of contexts: introducing places, 
giving opinion,  comparing things ,  plan n ing for  the future ,  accept ing 
and rejecting  invitation s,  and writing a resume  
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN1104  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน       3( 2- 2- 5) 

Japanese for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ นด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุ น 

อยางบูรณาการ ศึกษาค าศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน ฝกสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก่ การทักทายการแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝกกา
รอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบค าถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได ้

Development of Integrated Japanese language skills:  listening, 
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and grammar, 
conversation practices in daily life including greetings, self-introduction, 
time telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing 
and answering questions, and writing simple sentences 

 
GEN1105  ภาษาจีนพื้นฐาน       3( 2- 2- 5) 

Chinese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณา

การ การสนทนาขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน ไดแกการทักทาย การแนะน า การ
ขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามค าบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหาข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบค าถาม 

Development of Integrated Chinese language skills:  listening, 
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life 
including greetings, self-  introduction, showing appreciation and asking 
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions 

 
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน       3( 2- 2- 5) 

Vietnamese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม

อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพ้ืนฐานที่ใช
ในชีวิตประจ าวัน ไดแก การแนะน าตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน ข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบค าถามและการเขียนประโยค งายๆ 

Development of Integrated Vietnamese language skills: listening, 
speaking, reading and written; basic grammar and sentence patterns; 
basic Vietnamese in daily life including self- introduction, time telling, 
shopping, reading short messages, summarizing and answering 
questions; practices of writing simple sentences 

 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
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GEN1107  ภาษาลาวพื้นฐาน       3( 2- 2- 5) 
Lao for Beginners  

พัฒนาทักษะภาษาลาวด้านการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาลาว 
อยางบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจ าวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะน าตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการอ
านขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบค าถามและการเขียน ประโยคง่ายๆ 

Development of Integrated Lao language skills:  listening, 
speaking, reading and writing; basic sentences and grammar, 
conversation in daily life including greetings, selt- introduction, time 
telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing and 
answering questions, and in writing simple sentences 

 
GEN 8110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ประวัติ ความส าคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 History; importance of Thai language; development of Thai 
language skills:  listening, speaking, reading and writing; enhancing skills 
of Thai usage including appropriate communication solutions  

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และ

ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

Development of English skills:  listening, speaking, reading, and 
w r i tin g  in a workplace; English language skills in communication and 
coordination in various professional contexts 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
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GEN2104  สุนทรียภาพ         3(2-2-5) 
 Aesthetics  

ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพ
กับการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหว สุนทรียภาพทางด้านวัฒนธรรม องค์ประกอบ
ของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การ
วิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between 
aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of 
cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, 
music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of 
knowledge of aesthetics to living 
  

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 
 Morality and Life 

ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด
ในการด าเนินชีวิต ความหมายของจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรม  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการแก้ไขปัญหา
ของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of 
living; definition of ethics; ethical development, development of self-
morality and ethics; living together in society; solving life problems using 
religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 

ทักษะการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of 
psychology; understanding self and others; personal development; 
communication and building human relationships; thinking processes; 
processes of problem solving and critical thinking 

 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต (ท-ป-อ)  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  3(2-2-5) 
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Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
  ความส าคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก
กฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for 
learning in 21st Century; information sources including institute sources 
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC, 
Union Catalog, online database and other internet search engines; 
evaluation, analysis and synthesis of information; information 
arrangement; citation and references; using and distributing information 
ethically and legally 

 
GEN2108  ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs 
โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21 st Century Skills; keeping up with 
change based on world social context; searching, analyzing concepts 
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and careers 
in the 21st Century effectively 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ       หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ  3(2-2-5) 



33 

 

  Personality Development and Art in Public Communication 
แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ท าให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน  

การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอ
ในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting 
individual differences; behavioral training and impulse control; 
enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquette; 
principles of language usage and social communication; arts of 
improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

     
GEN2110  การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
  Introduction to Profession 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน การ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self awareness; self- stress management; using 
information technology in searching and presenting; developing 
interpersonal relation with clients, family members and health teams 
based on nursing code of ethics 

 
GEN2111  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
  Meditation for Life Progress 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ขั้นตอน และประโยชน์
ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การน าสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and 
evaluations of meditation; meditation and sublimation development 
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation 
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful meditation; 
application of meditation for life development  

 
    ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN3101 สังคมและวิถีโลก        3(3-0-6) 
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  Global Society and Living 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of 
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of 
changes in a global society impacting the worlds’  population and Thai 
people; adaptation of Thailand in the international community and the 
ASEAN community; problems and trends of changes in Thailand as a 
result of globalization and the formation of the ASEAN community 

 
GEN3102 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Law for Living 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  

Principles of public and private law; legal organizations related 
to civil and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; 
political institutions and important political events; trends in the 
context of Thai politics and government 

 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  

GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 
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หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว 
ในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึก 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมือง

โลก 
Basic principles of democracy; human rights; legal state and rule 

of law; meaning of “ citizenship”  in a democratic regime; self-
development to be active citizens in a democratic society with social 
responsibility; building social consciousness and awareness of one’ s 
role and duties as a good global citizen 

 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา        3(3-0-6) 

Roi Et Studies 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต คติความเชื่อ ประเพณี  พิธีกรรม 
ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society 
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; 
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Wisdom for Local Development 
พระราชประวัติ  แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated 
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; 
application of the King’ s Working Principles for sustainable 
development; application of the principles for local development 

 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 
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แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย 
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้
เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก ส านึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts 
for adjustment under current changes; awareness and consciousness in 
human value 
 

GEN3108 การจัดการส านักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

แนวคิดองค์การและส านักงานทันสมัย ลักษณะและความส าคัญของการ
จัดการส านักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหาร การสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับส านักงานและระหว่างส านักงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการส านักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics and 
importance of modern office management; operational study; tools for 
increasing efficiency of management; necessary communication in and 
among offices; use of information technology in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของ 
การบริหารยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles 
and importance of modern business administration; business plan 
elements entrepreneur; and writing business plan; competency 
preparation for being an business feasibility analysis; risk management 

 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ 
เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ทักษะการจัดการปัญหาเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

Concepts and theories on emotion,  personality,  motivation, 
learning, attitude, self-understanding, understanding others, relationship 
establishment,  living with others,  problem solving skill for the daily 
living and self-adjustment in the dynamic of university circumstances 

 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6)  

Media Literacy    
ความหมายและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ค่านิยม 
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

Meaning and importance of media literacy; concepts and 
principles about communication; accessing, exposure, interpreting and 
using information from various kinds of media; influences of information 
on daily life; values laws and social culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 
  Social Forecasting 

หลักการ ความหมาย และความส าคัญของการพยากรณ์ทางสังคม  
ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก าลังเกิดข้ึนและอนาคต 

Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; 
analyzing case studies in various situations occurring in world 
community for adaptation in a changing society and future 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อ       หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสริม     2(1-2-3) 

Thai Wisdom and Complementary Therapy 
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แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและ 
การบ าบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพ่ือการผ่อนคลาย 
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบ าบัด สมาธิบ าบัด สะกดจิตบ าบัดและการสร้างจินตภาพ 
อาหารและการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบ าบัดด้วยภูมิปัญญา
ไทยและการบ าบัดเสริมที่เหมาะสม 

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health 
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai 
medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal 
compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese medicine; 
music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy and guide 
imagery; food and exercise for health; complementary therapy selecting 
guideline 

 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
แนวคิด หลักการและความส าคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ ค าสั่งและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ความ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

Concepts, principles and importance of ministerial regulations, 
rules, regulation, notification and practical methods based on norms of 
profession; good governance principles and integrity; morality and 
ethics of the profession; code of professional ethic behaviors; public 
awareness and social responsibility 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(  
GEN4101 การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ    3(2-2-5) 
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 Exercise and Recreation for Health 
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและนันทนาการ 
เพ่ือสุขภาพ ประเภทต่างๆ 

Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; 
types, principles and benefits of exercises and recreational activities for 
health; activities design and management; practices of different types 
of exercises and recreational activities for health 

 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Science and Environment for Quality of life 
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; 
impacts of scientific and technological development on ecosystem, 
natural resources, and conservation; application of science to improve 
sustainable life quality 

 
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการ

ด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือ
การด าเนินชีวิต และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and 
impact of information technology in the future; application of modern 
technology in daily life and in local community development 

  
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต )อ-ป-ท(
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ       3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
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 หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การน าเสนอ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความ
น่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ล าดับและอนุกรม 

Principles and processes of human thinking; information and 
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary 
probability; logic and reasoning; order and series 

 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล       3(2-2-5) 

Logical Thinking        
การด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 

การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาและ การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Number operations; proportions; percentages; problems solving; 
reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic and 
pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate 
approaches; analyzing and explaining information in today's global and 
making decisions based on data 

 
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 

Agriculture and Quality of Life 
ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์  การผลิต 

ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพ่ิมรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable 
agricultural production; selection of agricultural products for safe 
consumption; herbs and health care; building opportunities and 
increasing income from agriculture 

 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agricultural Resources and Environment  
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 Management 
ความส าคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ

พ้ืนที่และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; 
principles of agricultural resources management; sustainable agriculture 
system; eco- friendly agricultural practices; agricultural wastes 
management; related laws in agricultural resources and environment 
management 

 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย        3(2-2-5) 

Thai Lives Agriculture 
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้าน การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom 
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products and 
residues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติ
ผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of 
learner’s analysis; learners development based on learners’ potential of 
their age according to concepts, theories of development psychology, 
learning psychology, educational psychology, special education 
psychology; guidance and counseling psychology; Executive Function for 
learning; applying psychology concepts and theories in teaching and 
learning management 

 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

Thai Language for Communication for Teachers 
3 (2-2-5) 

 วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียน
การสอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of 
Thai usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for 
carrying meaning in Teaching and learning; information searching for self-
development in order to be omniscient, up to date and able to keep up 
with change; language and culture for peaceful coexistence; learning 
management design for learner development:  listening, speaking, 
reading, writing and gesture 

 
 
 
 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา 

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับ
พัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการ
ของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and 
culture for developing education institutions; analysis of education 
based on creativity according to the principles of particular philosophies; 
concepts and strategies of educational management to strengthen 
sustainable development; educational provisions in the constitution, 
and National Education Act  

 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 (2-2-5) 

 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรู้ และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making 
progress in career and teachers’  professional development; creating 
interaction between teachers and learners in order to promote learners’ 
potential; reflective thinking practice for applying in self-development as 
a good teachers; having knowledge and Keep up with change and learn 
continuously 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

Innovation and Educational Technology 
3 (2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้ สาขา
วิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มี
ความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital 
technology for education and learning management; design Teaching 
materials and Teaching process based on the nature of core subjects, 
learning management based on individual differences; motivating 
learners to be innovators; ethics and laws of digital technology; reflective 
practice in self-development to be omniscient and able to keep up with 
change 

 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตร
ที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมา
ใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้
หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum 
development; curriculum modification and development for local needs 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
3 (2-2-5) 

 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and 
models of learning management for gaining analytical thinking skills, 
creative thinking and problem solving; principles, concepts and 
guidelines for making learning plans; using learning management plans 
in the classroom; using Teaching techniques and skills for learning 
development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of 
inclusive education learning; classroom management and creating 
learning atmosphere in order to promote learners’ learning 

 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Definition, concepts and principles of educational quality assurance
; process of educational quality assurance; instruments and techniques 
in educational quality assurance; internal quality assurance system; 
external quality assurance system; monitor of educational quality 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
assurance; roles of related person in educational quality assurance; 
information system for educational quality assurance ; study of best 
practice in educational quality assurance; practicum in education quality 
development projects; design and process of educational quality 
assurance; applying the results of educational quality assurance as a 
guideline for quality development of learners, instructors, administrators, 
and related person to be educated  and keep update with changes 

 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 
3 (2-2-5) 

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การ
พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning 
measurement and evaluation; ethics for assessors; developing and 
analyzing the quality of measurement and evaluation tools; taking 
evaluation results for quality development of learners, teachers, 
administrators and stakeholders  in order to be omniscient and able to keep 
up with change 

 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and 
Learning 

3 (2-2-5) 

 วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and 
needs in learner development; research design; creating innovation for 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
learning development related to the nature of majors, contexts, and 
individual differences of learners; creating and validating research 
instruments, collecting data, data analysis, writing research report; using 
research for developing learners, instructors, administrators, and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 

    ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2 (90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
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, Innovation and Educational Technology, 
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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
context of profession learning community (PLC)  to develop oneself to 
keep up with changes 

 
 
 
 
 
 
 

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

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, and ability based 
learner development, 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
of professional learning community (PLC)  to develop oneself to keep 
up with changes 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ วัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณา
การองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

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, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, clearly reflecting the changes that have 
occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC)  to develop oneself to keep 
up with changes 

 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิด
การะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 3 

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 themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC)  to 
develop oneself to keep up with changes 
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   3.4.2.2 วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว ่า 63 หน่วยกิต 
            ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SCI1101 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 

Mathematics for Science Teaching 
3(2-2-5) 

 

    โจทย์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบจ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ 
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      Problems and problem solving concerning number system; Metrix; analytic 
geometry and conic section; sequence and series; limit and continuity of 
function; vector and basic vector analysis; derivative of single variable function;  
basic statistics; application of mathematic knowledge to explain scientific 
phenomena and integration into science learning management 
 

SCI1102 เคมีส าหรับครู 1 
Chemistry for Teachers 1 

3(2-2-5) 

 

       สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี ทักษะปฏิบัติการเคมี  ประยุกต์ใช้ความรู้            
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิน่ 
       Properties of substances; atomic structure ; Element and table;  Gas; 
Solid; Liquid; Chemical bond; Chemical Equilibrium; Chemical laboratory 
skills; application of knowledge for science learning  management at the 
level of basic education appropriate to local conditions and context 
 

SCI1103 ชีววิทยาส าหรับครู 1 
Biology for Teachers 1 

3(2-2-5) 

 

      หลักการชีววิทยา สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพ้ืนฐานในสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ ทักษะ
ปฏิบัติการชีววิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
      Biological principles; attributeand system organization of organism; 
biochemtry; Structure, function of cell and tissue; metabolism; reproduction; 
genetics; biological laboratory skills; application of knowledge for science learning  
management at the level of basic education appropriate to local conditions 
and context 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SCI1104 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 

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

 

        การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
คลื่นกล เสียง  ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
      Measurement; vector; kinetics ; force and motion; work and energy; 
momentum; particle system; rigid body; mechanical properties of matter; 
gravity; fluid mechanics; mechanical wave; acoustic; physical laboratory 
skills; application of knowledge for science learning  management at the level 
of basic education appropriate to local conditions and context 
 

SCI1105 เคมีส าหรับครู 2 
Chemistry for Teachers 2 

3(2-2-5) 

 

        สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน  กรด- เบส 
เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์   ทักษะปฏิบัติการเคมี  ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น 
        Solution; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical 
equilibrium; ion equilibrium; acid–base; electrochemistry; nuclear chemistry; 
organic chemistry; chemical laboratory skills; application of knowledge for 
science learning  management at the level of basic education appropriate 
to local conditions and context 
 

SCI1106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 
Biology for Teachers 2 

3(2-2-5) 

 

     วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ 
สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา ทักษะปฏิบัติการชีววิทยา 
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

Evolution; taxonomy and biodiversity; growth and development; 
physiology of plant and animal; behavior; ecology; biological laboratory 
skills; application of knowledge for science learning  management at the 
level of basic education appropriate to local conditions and context 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SCI1107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 

Physics  for Teachers 2 
3(2-2-5) 

 

     ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุค
ใหม่ ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
   Heat and thermodynamics; light and optics; electric and magnetic; 
modern physics; physics laboratory skills; application of knowledge for 
science learning  management at the level of basic education appropriate 
to local conditions and context 
 

SCI2108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
Earth System Science 

3(2-2-5) 

 

      องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน
โลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้
ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การ
หมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      Elements and relationships of the earth system; earth's internal processes; 
earth's surface processes; geohazard; geological resources; geologic maps 
and utilization; earth's energy balance; air circulation on earth; cloud 
formation; ocean water circulation; global climate change; process 
affecting life and environment; the weather forecast; explain action on 
natural phenomena with principle science; application of knowledge to 
science learning management 
 

SCI2109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

3(2-2-5) 

 

     ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง 
ๆ  ใ น ร ะบบนิ เ ว ศ  ก า ร ถ่ า ยทอดพลั ง ง าน  ปั ญห าและผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความ
หลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การ
ล าเลียงสาร ผ่านเซลล์ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    Ecological diversity; relationship between living organisms and other living 
organisms in the ecosystem; energy transfer; problems and effects on 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
natural resources and environment; guidelines for natural resources 
conservation and solving environmental problems; processes and 
importance of genetic inheritance; genetic materials, genetic changes 
affecting living organisms; biodiversity and evolution of living organisms; basic 
unit of life; membrane transport; application of knowledge to science 
learning management 
 

SCI2110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

3(2-2-5) 

 

         สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ 
ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
       Properties of matter ; composition of matter;  relationship between 
properties of matter and structure, van de waals interaction; principles and 
nature of changing the phases of matter; solution and chemical reaction; 
nature of force in everyday life;  effects of force; patterns of object movement; 
meaning of energy; changes and energy transfers; interaction between 
matter and energy; energy in daily life; nature of waves; phenomena 
related acoustic optic  and  electromagnetic radiation; application of 
knowledge to science learning management 
 

SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

3(2-2-5) 

 

      ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมฟ้า เวลาดารา
ศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุ
ขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์   ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพ่ือสังเกตและอธิบาย
ปรากฏการณ์              ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     The relationship of astronomy to humans in each era;  celestial sphere; 
sidereal time; constellations and observation of  constellations stars; 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
galaxy; planets and minor planets in the solar system; interaction within 
the solar system; the process of birth and evolution of the universe; 
space technology; explain natural phenomena on earth and space with 
principle of science; use astronomical tools and visual aids for observation and 
explansition concerns astronomical phenomena; systematically record 
data; application of knowledge to science learning management 
 

SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน  
Electricity and Energy 

3(2-2-5) 

 

       ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจาก
เซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       Electricity; electrical energy;  source  of electricity; electrical  
production; solar energy; geothermal energy; wind energy; biomass; fuel; 
water energy;  nuclear energy; heat energy from the ocean; renewable 
energy and alternative energy; production and energy saving; energy and 
environment; application of  knowledge to electrical science and energy for 
environmental management and science learning management 
 

SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

3(2-2-5) 

 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สังคม         
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้
ความรู้              ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญา
และแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น 
      Natural resources and local environment; local lifestyle; local environmental 
preservation; developing science courses in schools base on local studier 
findings science learning base on  wisdom and local learning resources 
 

SCI4114 วิทยาการค านวณ 
 Computing Science 

3(2-2-5) 

 
         ทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจ าลองและผัง
ง า น      
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวน
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
ซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หลักการแนวคิดเชิงค านวณ              
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม 
ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การ
ออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอน
วิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาการค านวณเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        Logical reasoning skills in problem solving ; writing the pseudo-code 
and flowchart ; simple design and coding with variable usage; conditions  
and loops to problem solving about mathematics or science ; principles 
of computational concepts; decomposition; finding patterns; abstract thinking; 
examples and benefits of computational concepts to solve everyday 
problems; Applying computational concepts to designing algorithms for 
solving problems;  computer problem solving; input output specification 
and conditions of problems; algorithm; sorting and searching data; 
examples of design steps for solving problems with computers; education 
examples of information technology projects; problem determination, 
study, planning, operation, conclusion and dissemination to developing 
projects integrated with other subjects and linked to real life; application 
of knowledge in computational science to science learning management 

 
    ข) วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
SCI2201 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

Nature and Scientific Inquiry 
3(2-2-5) 

 

      ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลก
แบบวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง            
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์  การแสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้
ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
       Theories, principles and concepts of nature of science; science world 
view; scientific inquiry; scientific activities including scientific 
explanations; the pursuit of scientific knowledge by using scientific processes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
and inquiry; With scientific process skills; application of knowledge to 
design learning activities focusing on scientific inquiry processes 
 
 

SCI3202 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Science Learning Management at Elementary 
Level 

3(2-2-5) 

 

       หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและเนื้อหา
วิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือ
วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมชาติ      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
สร้างสื่อและฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
      Science curriculum in elementary level and science content; developing 
learning unit; application of knowledge in learning  techniques and learning 
methodology; learning media; measurement and evaluation for planing 
and designing active learning activity according with nature of learning; 
lesson planing ; constructing media and microteaching; teaching practice 
at school; supporting science learning to be professional teacher 
 

SCI3203 สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
STEM Education for Science Teachers 

3(2-2-5) 

 

         เชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มี        
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ 21 ออกแบบและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนางานโดยใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน 
ๆ ร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน         
การเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
อย่างมืออาชีพ 
       In depth STEM education; principles of technology for living in a 
fast-changing society; 21’st century skills; designing and planing to solve 
problems or developing work using knowledge and skills in science, 
mathematics and other sciences together with the engineering design 
process; using information and communication technology 
systematically learning, working and solving affecting  life, society and 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
environment; designing learning activities ; writing learning management 
plan; learning management practice; measurement and evaluation 
based on STEM education professionally  
 
 
 

SCI3204 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
School Science Practice 

3(2-2-5) 

 

       หลักการเรียกชื่ออุปกรณ์และสารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี(MSDS) 
สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี การจัดการสารเคมี การแยกประเภท การ
จัดเก็บ และการก าจัดสารเคมี ทักษะปฏิบัติกา ทางวิทยาศาสตร์การจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        Principles of equipment and chemical names; material safety data 
sheet (MSDS) ; symbols and dangerous levels of chemicals; chemical 
management, classification, storage and disposal of chemicals; scientific 
laboratory skills; management of science laboratories in schools according to 
international practices accordance with science learning subject according to 
core curriculum of basic education 
 

SCI3205 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Science Learning Management at Secondary Level 

3(2-2-5) 

 

       หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร์  
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการ
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อและฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
      Science curriculum in secondary level and science content; developing 
learning unit; application of knowledge in learning  techniques and 
learning methodology; learning media; measurement and evaluation for 
planing and designing active learning activity according with nature of 
learning; lesson planing ; constructing media and microteaching; teaching 
practice at school; supporting science learning to be professional teacher 

  
SCI3206 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
Projects and Scientific Activities 

 

          หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาเชิง
วิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในการสอน
วิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่นหรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น น า
หลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
       Principles and importance of science projects; organizing science activities 
in schools; principles management of science camp; science shows; scientific 
field trips; scientific exhibition ; using technology in teaching science ; science 
club ; plays/ toys or local wisdom ; application of principles to practice and 
assessing for science and science project activitie development 
 

SCI4207 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
Research to Develop Science learning Process 

3(2-2-5) 

 

           ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับกระบวนการเรียนรู้  ความรู้พ้ืนฐานการวิจัย การ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่างวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทักษะการท าวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์  
            Nature of science with learning process; basic research knowledge; 
science teaching; writing research outline; basic statistics research; data analysis; 
writing research reports and disseminating research results; research 
skills for disseminating scientific teaching research  
 

SCI4208 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Science and Science Teaching 

3(2-2-5) 

 

       งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ 
และอภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
และการสอนวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัล
ติมิเดียโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนา            แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
       Interesting science and science teaching research from Thai and English 
journal; analyzing research findings and discussing important issue; 
writing science and science teaching seminar report; presenting findings 
through multimedia in Thai and English language; discussing exchange 
for science teaching development 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
 

SCI3301  การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย  
Contemporary Learning Management 

3 (2-2-5) 

       แนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  พัฒนาและสร้างสรรค์สื่อที่สอดคล้องกับจริตการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 
      Concepts and styles related to contemporary learning management; 
designing learning activities; writing  learning management plan; developing and 
creating media concerning learners' learning; learning management practice 
and measurement of learning evaluation 
 

 SCI3302 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
Elementary Forensic Sciences 

3 (2-2-5) 

        ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือและอาวุธปืน การตรวจพิสูจนเ์อกสาร การ
ตรวจวิเคราะห์สารพิษ และแอลกอฮอล์ การตรวจพิสูจน์บุคคล และการเก็บวัตถุพยานทาง
ชีววิทยา  
       General knowledge about fingerprints and Gun; document verification; toxic 
and alcohol analysis; Individual proofing; and the collection of witnesses biology 
 

 SCI3303 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
School  Botanical  Garden 

3 (2-2-5) 

        พระราชปรารภ  พระราชด าริ  ความเป็นมา  องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  การสร้างและจัดปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ แนวทางการด าเนินงาน  การ
ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้าน
ต่าง ๆ  การบูรณาการ สู่การเรียนการสอน 
        Phra Ratchaprarop, royal Initiative; background; botanical garden; 
developing and organizing school basic factors school as a learning factor; 
nature and environment specimen collection; operational guidelines; 
evaluation of the progress of garden operations of botanical schools in 
various fields; integration into teaching and learning 
 

 SCI3304 เคมีในเวชส าอาง 
Chemistry in Cosmeceuticals 

3 (2-2-5) 

           ความแตกต่างของเวชส าอางกับเครื่องส าอาง องค์ประกอบทางเคมี 
คุณสมบัติ                 ของสารเคมี สารเคมีในเครื่องส าอาง อันตรายจากสารเคมี  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
สารเคมีต้องห้ามในเครื่องส าอาง  ทดสอบหาสารเคมีที่เป็นอันตรายในเครื่องส าอาง 
สพรรพคุณของสมุนไพร สมุนไพรในเครื่องส าอาง  และการน าสมุนไพรในท้องถิ่นมา
เป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง 
           The difference of cosmeceuticals and cosmetics chemical 
composition; chemical properties, cosmetic chemicals; chemical 
hazards; prohibited chemical substances; testing for harmful chemicals in 
cosmetics; prespective of herbs in cosmetics and application of local herbs 
as components in cosmetics 
 
 

 SCI3305 วิทยาศาสตร์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด  
Science for Clean Technologies 

3 (2-2-5) 

         วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี  แนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดในชีวิตประจ าวัน การจัดการ
ผลกระทบด้านเทคโนโลยีเพ่ือเทคโนโลยีสะอาด การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการใช้
เทคโนโลยีสะอาดอย่างยั่งยืน 
        Science for technology development; guidelines in technology 
selection notaffecting environment; clean technology in daily life; 
management of technology effects for clean technology; constructing of 
body knowledge for sustainable clean technology 
 

 SCI3306 เพศศึกษารอบด้าน 
Comprehensive  Sexuality  Education 

3 (2-2-5) 

 

         ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความส าคัญและความจ าเป็นใน การ
เรียน เพศวิถี และองค์ประกอบเรื่องเพศได้แก่ พัฒนาการของมนุษย์สัมพันธภาพทาง
เพศ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สุขภาพทางเพศ สังคม
และวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล่อหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา 
          Meaning and scopes of sex education; importance and necessity 
in a study of sexuality and elements of sexuality including human 
development; sexual relationship; personal sexual behaviors; and 
expression; sexual health;, social and cultural roles influencing sexuality 
instruction; promoting processes of sex education; process of learning 
management in sex education in school; design of learning activities and 
practices learning management in sex education 
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  3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
   3.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 นายเฉลิมวุฒิ ศุภสุข 
134970000XXXX 

อาจารย์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556 
2552 

 

18 18 18 18 18 

2 นางสาวศิมาวรรณ  
โฮมแพน 
345070046XXXX 

อาจารย์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา              
การสอนวิทยาศาสตร์) 
ค.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2549 
 

2539 

12 12 12 12 12 

3 นางสาวภัทรพร ผลดี 
135010014XXXX 

อาจารย์ ศศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
วท.บ. (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2556 
2554 

18 18 18 18 18 

4 นายส าเนียง จุลเสริม 
345130021XXXX 

อาจารย์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

2553 
2545 

12 12 12 12 12 

5 นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์ 
345050031XXXX 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2546 
2540 

12 12 12 12 12 

 
 

  

 



63 

 63 

   3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล/ 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายเฉลิมวฒุิ ศุภสุข 

134970000XXXX 
อาจารย ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) 

ค.บ. (มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

18 18 18 18 18 

2 นางสาวศิมาวรรณ โฮมแพน 
345070046XXXX 

อาจารย ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา              
การสอนวิทยาศาสตร์) 
ค.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

12 12 12 12 12 

3 นางสาวภัทรพร ผลด ี
135010014XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
วท.บ. (ชีววทิยา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

18 18 18 18 18 

4 นายส าเนียง จุลเสริม 
345130021XXXX 

อาจารย ์ ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัราชภัฏจนัทรเกษม 

12 12 12 12 12 

5 นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ ์
345050031XXXX 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

12 12 12 12 12 

6 นายพรชยั  ผาดไธสง 
3 45100062XXXX 

อาจารย ์ ศศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบนัราชภัฏอุบลราชธานี 

12 12 12 12 12 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
วิชิต  ก ามันตะคุณ 
534160001XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
วิทยาลัยครูอุบลราชธาน ี

12 12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล/ 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สัจธรรม  พรทวีกุล 
330150085XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

15 15 15 15 15 

9 นางสาวปิยธิดา  ศรศีิร ิ
345990001XXXX 

อาจารย์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

20 20 20 20 20 

10 นางสาวเพิ่มพร สุ่มมาตย์ 
145050008XXXX 

อาจารย์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

22 22 22 22 22 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ชยธร  ไชยวิเศษ 
345100027XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

น.ม. (นิติศาสตร์) 
น.บ. (นิติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

20 20 20 20 20 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต ์
345010104XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)  
วท.ม. (การสอนเคมี)  
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  

12 12 12 12 12 

13 นายยุทธพันธ์  ค าวนั 
348010033XXXX 

อาจารย์ วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
สถาบันราชภัฏอุบลราชธาน ี

12 12 12 12 12 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ปฐมพงศ์  ชนะนิล 
132070000XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 12 12 12 12 

15 นายภูริต  ควินรัมย์ 
333010086XXXX 

อาจารย์ วท.ม (นิวเคลียรเ์ทคโนโลยี) 
วท.บ (ฟิสกิส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12 12 12 12 12 

16 นายเกรียงศกัดิ์ ศรีสมบัต ิ
334170016XXXX 

อาจารย์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
คม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ–นามสกุล/ 

เลขที่บัตรประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2562 2563 2564 2565 2566 
คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 
ศษ.บ.(บรหิารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

17 นางสาวจตพุร หงส์ทองค า 
372040058XXXX 

อาจารย ์ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

12 12 12 12 12 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สุรชัย  รัตนสุข 
330990012XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

วท.ด (เทคโนโลยีวีวภาพ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีวีวภาพ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

22 22 22 22 22 

19 นางสาวอุมาพร  ไวยารัตน ์
345020043XXXX 

อาจารย ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

12 12 12 12 12 

20 นางสาวปรภภร   
จันทะวงศ์ฤทธิ ์
345100045XXXX 

อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

12 12 12 12 12 
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 3.5.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและ
มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณี
บทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นต้องอาศัยครูพ่ีเลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องด าเนินการดังนี้ 
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  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ท าความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษานั้นๆ 
  (3) ให้ครูพ่ีเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ท างานวิจัยร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงและสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการน าเสนอผลงานของครูพ่ีเลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และเสริมสร้าง
สมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือให้พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
    4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งก าหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
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 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  ให้หลักสูตรก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 (3) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 (8) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กจิกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ก าหนดให้ท าวิจัยในชั้นเรียนที่มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวิจัย
จะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีรายงานการวิจัยที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได ้
  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  ภาคต้น   ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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 5.4 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุง
ให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 
 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามเวลา
ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย  
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  - สอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพอันเหมาะสมของ
นักศึกษาครู ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษา
และปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาพร้อมทั้ง
สอดแทรกบุคลิกภาพในรายวิชาเรียนหรือชั่วโมงพบอาจารย์            
ที่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบการสร้าง วินัยใน
ตนเอง จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - ให้แต่ละรายวิชาต้องมีการก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน โดยมี              
การหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ไม่ให้
นักศึกษาคนเดิมท าหน้าที่เดิมซ้ า ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้สร้าง           
ทั้งภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การส่งแบบฝึกหัดให้ครบและทันเวลา การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นรวมถึง   
การแต่งกายเรียบร้อยในชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
ภาวะผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวน                
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาไทยภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 - จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี 
 - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
  



71 
 
 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2 .1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2 .1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
     2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
     3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย  
     4) มีจิตส านึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์และสังคม มีน้ าใจและความเสียสละ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
            2 .1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกรายวิชา 
     2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยน า
สิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
     3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 
      2 .1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1   ) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
     3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอ่ืน 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2 .2 ความรู้ 

      2 .2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ 
     2) มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
     3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
     4) มีความรอบรู้สากลที่จ าเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 
      2 .2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชานั้นๆ 
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และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

      2 .2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาด้านต่างๆ คือ  
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3) การประเมินจากรายงานที่นักศึกษาท า 
     4) ประเมินจากการน าเสนอผลงานหรือโครงการ 
     5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2 .3 ทักษะทางปัญญา 

     2 .3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
     2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ 
     3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
     4) มีทักษะในการท างาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
      2 .3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การวิเคราะห์และน ามาสู่การอภิปรายกลุ่ม 
     2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากสภาพจริง 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
      2 .3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
     ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

2 .4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2 .4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
     3) มีทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืนและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
      2 .4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมท างาน 
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     2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อ่ืนเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้น า ผู้ตามที่ดี 
     3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป 
      2 .4.3 กลยุทธ์การประเ มินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

           1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้น า ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่ก าหนดให้ท า 
     3) ประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2 .5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2 .5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

   2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ  
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่สนใจในการสื่อสารที่จ าเป็นได้ 
      2 .5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
     1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
     2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
     3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
      2 .5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากการประเมินเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

   1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
     3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท ารายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    
GEN1102    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

     English  for Beginners 
                   

GEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
     English for International  
     Communication 

                   

GEN1104    ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 
                 Japanese for Beginners 

                   

GEN1105    ภาษาจีนพื้นฐาน 
                 Chinese for Beginners 

                   

GEN1106    ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
                 Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107    ภาษาลาวพ้ืนฐาน 
                 Lao for Beginners 

                   

GEN 8110     ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
                 Thai for Communication  

                   

GEN1109    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
                 English for Professional  
                 Communication 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

GEN2104    สุนทรียภาพ 
                Aesthetics 

                   

GEN2105    จริยธรรมกับชีวิต 
     Morality and Life 

                   

GEN2106    ทักษะชีวิต 
     Life Skills  

                   

GEN2107    ทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับการเรียนรู ้
                 ในศตวรรษที่ 21 

          Information Literacy Skill for     
          Learning  in 21st Century 

                   

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
                 21st Century Skills for Living and 

     Occupations 
                   

GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
                 ในที่สาธารณะ 

     Personality Development and Art in 
     Public Communication 

                   

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 
                 Introduction to Profession 

                   



76 
 
 

 

76 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN2111    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
                Meditation for Life Progress 

                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    

GEN 1310    สังคมและวิถีโลก 
   Global Society and Living 

                   

GEN 2310    กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
    Law for Living  

                   

GEN 3310    การเมืองการปกครองไทย 
   Thai Politics and Government 

                   

GEN3104   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
               Citizenship and Social Responsibility 

                   

GEN3105   ร้อยเอ็ดศึกษา 
                Roi Et Studies 

                   

GEN3106    ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 
                The King’s Wisdom for Local 
                Development 

                   

GEN3107    สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 
                 Life Dynamics in Environment 

                   

GEN3108    การจัดการส านักงานสมัยใหม ่
                 Modern Office Management 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
GEN3109    ผู้ประกอบการสมัยใหม ่
                 Modern Entrepreneur 

                   

GEN3110    ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั 
                 Life Skills for Undergraduates 

                   

GEN3111    การรู้เท่าทันสื่อ 
     Media Literacy 

                   

GEN3112    การพยากรณ์ทางสังคม 
    Social Forecasting 

                   

GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบ าบัดเสรมิ 
     Thai Wisdom and Complementary  

                 Therapy 
                   

GEN3114    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 Laws and Professional Ethics 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101    การออกก าลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
                 Exercise and Recreation for Health 

                   

GEN4106    วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคณุภาพชีวิต 
                   Science and Environment for Quality of 
life          

                   

GEN4107    ชีวิตและเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
     Life and Modern Technology 

GEN4108    การคิดและการตดัสนิใจ 
     Thinking and Decision Making 

                   

GEN4109    การคิดเชิงเหตุผล 
     Logical Thinking 

                   

GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต 
                 Agriculture and Quality of Life 

                   

GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 Sustainable Agricultural Resources  
                 and  Environment Management 

                   

GEN4112    เกษตรวิถีไทย 
                 Thai Lives Agriculture 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ 
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตยคือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
   6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education)  ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community:  PLC)  และ               
มีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาทิ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ ไฟฟ้าและพลังงาน วิทยาการค านวณ เป็นต้น 
   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราซาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยีนและ น่ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมซน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
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   6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
   10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  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) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
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   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
   8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเซิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดขอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดขอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ป้ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ขุมซนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
   3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
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   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)  
   7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและ                
ผู้ตามที่ดีใน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
   3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง               
การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัซญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิซา            
การออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียน              
ที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้                   
จากประสบการณ์เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนา 
การคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาด้วยความความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดขอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถใน          
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย              
เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
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   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21            
เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ               การ
พัฒนาตนเอง 
  4.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
   2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
   3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
   7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive based learning ) 
  4.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
   2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาส าหรับคร ู

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Thai Language for Communication for 
Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
Ideology and Spirituality of Teachers 

                        

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Educational Innovation and Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

                        



87 

 

87 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
                        

TEP3108 การประกันคณุภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 

                        

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Development in Innovation 
and Learning 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 

รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 26 19 23 17 30 
อันดับความส าคัญ 2 3 5 4 6 1 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
                        

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 

รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 

รวม 16 16 16 20 12 16 

อันดับความส าคัญ 2 2 2 1 3 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SCI1101 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 

Mathematics for Science Teaching 
                        

SCI1102 เคมีส าหรับครู 1 
Chemistry for Teachers 1 

                        

SCI1103 ชีววิทยาส าหรับครู 1 
Biology for Teachers 1 

                        

SCI1104 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics  for Teachers 1 

                        

SCI1105 เคมีส าหรับครู 2 
Chemistry for Teachers 2 

                        

SCI1106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 
Biology for Teachers 2 

                        

SCI1107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
Physics  for Teachers 2 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SCI2108 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ 

Earth System Science 
                        

SCI2109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Biological Science 

                        

SCI2110 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
Physical Science 

                        

SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
Astronomy and Space 

                        

SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน  
Electricity and Energy 

                        

SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

                        

SCI4114 วิทยาการค านวณ 
Computing Science 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

รวมรายข้อ 
หลัก 1 0 0 1 13 14 12 10 2 13 2 1 1 2 3 0 2 7 2 0 3 6 2 2 

รอง 4 12 5 12 1 0 2 3 5 0 12 9 12 11 11 0 11 7 12 0 4 8 1 12 

รวมรายด้าน 
หลัก 2 (5.72) 51 (82.26) 16 (43.24) 6(15.00) 11(26.83) 13 (34.21) 
รอง 33 (94.28) 11 (17.74) 21 (56.76) 34(85.00) 30(73.17) 25 (65.79) 

รวม 35 62 37 40 41 38 
อันดับความส าคัญ 6 1 5 3 2 4 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SCI2201 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์

Nature and Scientific Inquiry 
                        

SCI3202 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
Science Learning Management at 
Elementary Level 

                        

SCI3203 สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร ์
STEM Education  for Science Teachers 

                        

SCI3204 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
School Science Practice 

                        

SCI3205 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
Science Learning Management at 
Secondary  Level 

                        

SCI3206 โครงงานและกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์
Projects and Scientific Activities 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SCI4207 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

Research to Develop Science Learning 
Process 

                        

SCI4208 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Science and Science Teaching 

                        

SCI3301  การจัดการเรยีนรู้ร่วมสมัย  
Contemporary Learning Management 

                        

 SCI3302 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  
Elementary Forensic Sciences 

                        

 SCI3303 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
School  Botanical  Garden 

                        

 SCI3304 เคมีในเวชส าอาง 
Chemistry in Cosmeceuticals 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกเลือก 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู ้

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
SCI3305 วิทยาศาสตร์เพื่อเทคโนโลยีสะอาด  

Science for Clean Technologies 
                        

 SCI3306 เพศศึกษารอบด้าน 
Comprehensive  Sexuality  Education 

                        

รวมรายข้อ 
หลัก 5 6 5 5 9 10 7 5 3 7 8 8 5 9 10 3 3 9 8 3 8 7 7 8 

รอง 3 4 6 5 2 4 3 2 9 6 5 2 8 5 2 9 6 3 5 7 1 4 5 2 

รวมรายด้าน 
หลัก 21 (53.85) 34 (62.96) 23 (63.89) 27 (52.94) 20 (58.82) 33 (63.46) 
รอง 18 (46.15) 20 (37.04) 13 (36.11) 24 (47.06) 14 (41.18) 19 (36.54) 

รวม 39 54 36 51 34 52 
อันดับความส าคัญ 4 1 5 3 6 2 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละช้ันปี 
ปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาส าหรับครู หลักปรัชญาการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู รอบรู้                
ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์ 

ปีที่ 2 สามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการสอน  
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและศาสตร์ด้านการสอน เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 

ปีที่ 3 มีความเข้าใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าใจ
หลักวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้สอนร่วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ เป็นครูผู้จัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างครูมืออาชีพ 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต (Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
เรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ า 

(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษา              
ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
 
 
 



97 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต / นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต / นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และสถาบันควรมีการทวนสอบ                  
การประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่              
คุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจะต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ 
 1.1 คณาจารย์ใหม่ 
  1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
  1.1.2 ฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1 .3  พัฒนาด้านการวิจัย  ควรมีการจัด เงินทุนส าหรับนักวิจั ยหน้าใหม่ 
เพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 จัดให้ เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ ตรง 
หรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์ พ่ีเลี้ยงเ พ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาใน  
การปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 

 1.2 คณาจารย์ประจ าการ 
  1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้ ง ในประเทศ  
และต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย   ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและ 
การผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและการท าผลงานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา น าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อันประกอบด้วย ประธาน
สาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรือเป็นผู้น าในการสร้าง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 
2. กระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความใฝ่รู้ มีแนวทาง
การเรียนที่สร้างทั้งควารู้
ความสามารถในวิชาชีพ                
ที่ทันสมัย 
3 .  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
4 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
มาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับชาติหรือระดับ
สากล 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง 
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือผู้ช่วยสอน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
โทหรื อ เป็นผู้ มี ประสบการณ์หลายปีมี จ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการ 
และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลั กสู ต รหรื อวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ทั้ ง ในหรื อ
ต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์  
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้ อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูต โดยบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

1.  หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานวิชา
ชีทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปม ี          ความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิ ชา เ รี ยนที่ มี แนวทา ง ให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
-  จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคณุวฒุิ 
ประสบการณ์  และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์ 
-  จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้  และบันทึกกิจกรรมให้            
การสนับสนุนการเรียนรู้ 
-  ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ ผู้ สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา 
-  ประเมินผลโดยคณะ กรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในทุกปี 
-  ประเมินผลโดยคณะ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
-  ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกปี 
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2. บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นไปตามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวการณ์ 
มีงานท า โดยพิจารณาจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 

3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน                
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี เวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา                       
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผล การจัดท า มคอ.3 , มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบ 
การประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  หลักสูตรมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจ านวนของนักศึกษา ที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
ส าคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้ เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาก าหนด หลักสูตรการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ นักศึกษา  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน            
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
 

 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ า 
  2) ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรการเรียนการสอน 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 

1 
ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม          
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน                
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย  ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7                   
ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน า             
ด้านศาสตร์วิชาครูและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ             
อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ                  
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า             
3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13.  นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า
ระดับนี้  

   X  
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หมวดที่ 8 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรโดยใช้
แบบสอบถามนักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทน
คณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ            
ของบัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการส ารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้า                  
ของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งระดับผู้น าในองค์กร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระท า
ได้ทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ชื่อ   นายเฉลิมวุฒิ     นามสกุล    ศุภสุข 
 1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
ปริญญาตรี ค.บ.( มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
   - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ  
 1.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 1.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  1.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, (2560). ผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนว

ทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการ ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน            
ที่มีต่อความสามารถในการผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 , หน้า 98-108. 

  ศิมาวรรณ  โฮมแพน, ภัทรพร ผลดี, เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, ส าเนียง จุลเสริม, ธี
ระศักดิ์  ดาแก้ว.(2559, 5 สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา
ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ครั้งที่ 2 , หน้า 325-336 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.  ชื่อ  นางสาวศิมาวรรณ    นามสกุล   โฮมแพน 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท กศ.ม.(การมัธยมศึกษา  

การสอนวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2549 

ปริญญาตรี ค.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2539 

 2.3 เอกสารประกอบการสอน 
   - 
 2.4 ผลงานทางวิชาการ  
 2.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 2.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 2.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  2.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ศิมาวรรณ  โฮมแพน, ภัทรพร ผลดี, เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, ส าเนียง จุลเสริม,  ธี
ระศักดิ์  ดาแก้ว.(2559, 5 สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา
ไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ครั้งที่ 2 , หน้า 325-336 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.  ชื่อ  นางสาวภัทรพร นามสกุล ผลดี 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

 3.3 เอกสารประกอบการสอน 
 
 3.4 ผลงานทางวิชาการ  
 3.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 3.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 3.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

Srisawasdi, N., Pondee, P., & Bunterm, T. (2018). Preparing pre-service teachers 
to integrate mobile technology into science laboratory learning:  an 
evaluation of technology- integrated pedagogy module.  International 
Journal Mobile Learning and Organisation, 12(1), 1-17. 

Pondee, P. , Premthaisong, S. , & Srisawasdi, N.  (2017) .  Fostering Pre- service 
Science Teachers’  Technological Pedagogical Content Knowledge of 
Mobile Laboratory Learning in Science.  In Hayashi, Y.  et al.  ( Eds. ) , 
Workshop Proceedings of the 25th International Conference on 
Computers in Education. (p.151-160). New Zealand: Asia-Pacific Society 
for Computers in Education. 

รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ, เยาวเรศ รัตนธารทอง,ศักดิ์ชัย มหาอุดร และ ภัทรพร ผลดี 
(2559). กระบวนการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเรียนรวม             
เด็กพิเศษและเด็กปกติของนักศึกษาวิทยาศาสาตร์ทั่วไปและการศึกษาปฐมวัย            
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ . วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.ปีที่10 
ฉบับที่ 2,  หน้า 195-199. 

ศิมาวรรณ  โฮมแพน, ภัทรพร ผลดี, เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, ส าเนียง จุลเสริม,  ธี
ระศักดิ์  ดาแก้ว.(2559 , 5 สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ครั้งที่ 2 ,  หน้า 325-336 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.  ชื่อ  นายส าเนียง   นามสกุล    จุลเสริม 
 4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ปริญญาตรี ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2545 

 4.3 เอกสารประกอบการสอน 
   - 
 4.4 ผลงานทางวิชาการ  
 4.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 4.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 4.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  4.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ศิมาวรรณ  โฮมแพน, ภัทรพร ผลดี, เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, ส าเนียง จุลเสริม,  ธี
ระศักดิ์  ดาแก้ว.(2559 , 5 สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาไทย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ครั้งที่ 2 ,  หน้า 325-336 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5.  ชื่อ  นางสาวรุจิเรข      นามสกุล  บุญกาพิมพ์ 
 5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

 5.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 5.4 ผลงานทางวิชาการ  
 5.4.1 หนังสือ ต ารา (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 5.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
 5.4.3 บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
  - 
  5.4.4 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

สุรชัย รัตนสุข ,เพ็ญนภา ชูศรีเมือง ม สุวรรณี เข็มเพชร และรุจิเรข บุญกาพิมพ์ , (2560). 
ความหลากหลายระดับชนิดพันธ์ของเห็ดกินได้ในป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด.วารสารการเกษตรราชภัฏ. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 , หน้า 27-32. 

  เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, (2560). ผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการ ประเมินโดย              
กลุ่มเพ่ือนที่มีต่อความสามารถในการผลิตสื่อการสอนและการใช้สื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 , หน้า 98-108. 

 ศิมาวรรณ  โฮมแพน, ภัทรพร ผลดี, เฉลิมวุฒิ ศุภสุข, รุจิเรข บุญกาพิมพ์, ส าเนียง จุลเสริม
, ธีระศักดิ์  ดาแก้ว.(2559, 5 สิงหาคม). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่คุณภาพ
การศึกษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ครั้งที่ 2 , 325-336 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 

และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช 
 

ค าสั่งคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๐๐๑๔ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ค าสั่งคณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที่ ๐๐๑๔ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

....................................................... 
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๑.  อาจารย์รจุิเรข  บุญกาพิมพ ์ ประธานกรรมการ 
๒.  อาจารย์ศิมาวรรณ โฮมแพน กรรมการ 
๓.  อาจารยส์ าเนียง  จุลเสริม กรรมการ 
๔.  อาจารย์เฉลิมวุฒ ิ ศุภสุข กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  คูเจิรญไพศาล กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา  จีระวิพูวรรณ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
๗.  อาจารย์ศริะภสร พินทุนันท์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
๘.  อาจารย์ภัทรพร  ผลด ี กรรมการและเลขานุการ 

 

  หน้าที่ พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ ให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นไปได้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันท่ี  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์) 

              คณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก ซ 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง 2560 (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี)  
และ มคอ.1 ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร

ปรับปรุง 2560 
(หลักสูตร 5 ปี) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 2562 
(หลักสูตร 4 ปี) 

มคอ.1 ครุ
ศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ 
2562 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 163 140 130 
    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้    
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30  30 30 
        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 127 104 94 

2.1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 
2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 
2.1.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

49 
32 
3 
14 

41 
29 
- 

12 

34 
22 
- 

12 
2.2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 

2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
2.2.2) วิชาเอกเลือก 
2.2.3) วิชาการสอนวิชาเอก 
2.2.4) วิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 

78 
68 
- 
6 
4 

63 
42 
21 
- 
- 

60 
40 
20 
- 
- 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 6 6 
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ภาคผนวก ฌ 
 

การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
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การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
 

ข้อเสนอแนะความรู้สาขาวิชา  
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   

1. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร์ 

 

2. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

 

3. เคมี เคมีส าหรับครู 1 
เคมีส าหรับครู 2 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

 

4. ชีววิทยา ชีววิทยาส าหรับครู 1 
ชีววิทยาส าหรับครู 2 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป   

1. วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ  

2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

3. ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ  

4. ไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าและพลังงาน  

5. วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาการค านวณ -สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 
- โครงงานและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ 
- การปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ญ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  
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การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 

1. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม 
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
             21st Century Skill for Living and Occupations           3 (2-2-5) 

ความหมายและความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
สังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพ่ือใช้พัฒนาชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
             The King Wisdom for Local Development           3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         2 (2-0-4) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้  

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการหลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร 
การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษา

สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบ
การวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 



169 

 

169 

มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
             English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 
 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology      3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู้ ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
6. การออกแบบและการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Quality Assurance in Education    3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการน า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระกลุ่มวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
   (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
             Ideology and Spirituality of Teachers 3 (2-2-5) 

ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพ
ครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
             Philosophy of Education    2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ครบตามมาตรฐาน 

3. จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาส าหรับครู 
             Psychology for Teachers         3 (3-0-6) 

ความส าคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทักษะ
สมองเพ่ือการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
4. หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ 
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักสูตร ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
หลักสูตรและการน าหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผน
การใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและระบบการ
สอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

6. การวัดและประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความ
รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษาสภาพ

ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย 
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพครู ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
8. ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 

             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 
วาทวิทยาส าหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
             English for Professional Communication  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ท างาน และทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้
ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

ครบตามมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ฎ 
 

การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 กับ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562  (หลักสูตร 4 ปี) การเปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา  
ประกอบด้วยอักษร SGE และตัวเลข 4 หลัก 

1. รหัสวิชา 
 ประกอบด้วยอักษร SCI และตัวเลข 4 หลัก 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพ่ือสอดคล้องกับ 
การปรับปรุงหลักสูตรและง่ายต่อ 
การตรวจสอบจบการศึกษา 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 163 หน่วย 

2. จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วย 

ปรับลดหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตร 4 ปี 
 

SGE1101 คณิตศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
 ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ กราฟแสดงความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พ้ืนฐานอินทิกรัล 
 

SCI1101 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์   3(2-2-5) 
โจทย์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบจ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน 
เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์
เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น 
ประยุกต์ ใช้ ความรู้ คณิตศาสตร์ เ พ่ืออธิบายปรากฏการณ์                   
ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายวิชาเพ่ือให้
ครอบคลุมพ้ืนฐานความรู้ และเพ่ิม
ส่วนของการประยุกต์ใช้ 
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SGE1102เคมีส าหรับครู                           3(3-0-6) 
หลักเคมีเบื้องต้น อะตอมและโครงสร้าง  ปริมาณสารสัมพันธ์ 
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์ ตารางธาตุและ
สมบัติของธาตุ การจ าแนกสสาร การแยกสารให้บริสุทธิ์ สารละลาย
และสมบัติของสารละลาย การเตรียมสารละลาย พันธะเคมีเบื้องต้น 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ แก๊ส
และสมบัติของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดั น
อุณหภูมิ ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
SGE1103 ปฏิบัติการเคมีส าหรับครู               1(0-3-0) 
การใช้ อุปกรณ์ เคมี เบื้องต้น ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีส าหรับครู การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

SCI1102 เคมีส าหรับครู 1              3(2-2-5) 
สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและ
ตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี ทักษะ
ปฏิบัติการเคมี  ประยุกต์ใช้ความรู้    เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 
SCI1105  เคมีส าหรับครู 2           3(2-2-5) 
สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน  กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ ทักษะ
ปฏิบัติการเคมี   ประยุกต์ ใช้ความรู้ เ พ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 
 

รวมรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับวิชา
ทฤษฏี เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
เรียนการสอน และปรับหน่วยกิตเป็น  
3(2-2-5)และแยกเนื้อหารายวิชาจาก
เดิม 1 รายวิชา เป็น 2 รายวิชาเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหามากข้ึน 

SGE1104  ชีววิทยาส าหรับครู                 3(3-0-6) 
แนวคิดพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ ทฤษฎีเซลล์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์ สรรีวิทยาสัตว์เน้นในคน การสืบพันธุ์ การ
เจริญ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์ การจ าแนก
สิ่งมีชีวิตทั้ง 5 อาณาจักร                การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE1105 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับครู      1(0-3-0) 
ปฏิบัติการชีววิทยาสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาส าหรับครู การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

SCI1103  ชีววิทยาส าหรับครู 1            3(2-2-5) 
      หลักการชีววิทยา สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต             
เคมีพ้ืนฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ             
เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ ทักษะปฏิบัติการชีววิทยา 
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพ   และบริบทของท้องถิ่น 
 
 

รวมรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับวิชา
ทฤษฏี เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
เรียนการสอน และปรับหน่วยกิตเป็น  
3(2-2-5)และแยกเนื้อหารายวิชาจาก
เดิม 1 รายวิชา เป็น 2 รายวิชาเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหามากข้ึน 
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SCI1106  ชีววิทยาส าหรับครู 2                3(2-2-5) 
     วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเติบโตและการเจริญ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พฤติกรรม 
นิเวศวิทยา ทักษะปฏิบัติการชีววิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือ             
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

SGE1106 ฟิสิกส์ส าหรับครู           3(3-0-6) 
       ความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการวัด หน่วย ปริมาณ 
สเกลาร์และเวคเตอร์ ต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งาน ก าลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
และโมเมนตัมความยืดหยุ่นของวัตถุ คลื่นกล ความก้าวหน้าใน            
การประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE1107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู    1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ส าหรับครู               
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

SCI1104 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1         3(2-2-5) 
การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของ
สสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  ทักษะ
ปฏิบัติการฟิสิกส์  ประยุกต์ ใช้ความรู้ เ พ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 
SCI1107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2       3(2-2-5) 
ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก ฟิสิกส์ ยุคใหม่ ทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
 
 
 

รวมรายวิชาปฏิบัติการร่วมกับวิชา
ทฤษฏี เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการ
เรียนการสอน และปรับหน่วยกิตเป็น  
3(2-2-5)และแยกเนื้อหารายวิชาจาก
เดิม 1 รายวิชา เป็น 2 รายวิชาเพ่ือ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหามากข้ึน 
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SGE2108  วิทยาศาสตร์โลกส าหรับครู      3(2-2-5) 
ความหมายของธรณีวิทยา ขอบเขตของธรณีวิทยา ธรณีประวัติ 
ธรณีภาค  โครงสร้าง ลักษณะ และส่วนประกอบของธรณีวิทยา 
คุณสมบัติของดิน หิน และแร่ รวมถึงการแพร่กระจายและการใช้
ประโยชน์ของธรณีวิทยา ประวัติการก าเนิดทะเล และมหาสมุทร 
ลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ด้านชีววิทยาของมหาสมุทร 
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE4121 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นส าหรับครู       3(2-2-5) 
ความหมายของบรรยากาศของโลก องค์ประกอบและสมบัติของ
บรรยากาศ สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การพยากรณ์อากาศ การศึกษาวิทยาศาสตร์
เบื้องต้น การศึกษาภูมิอากาศของไทย การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

SCI2108 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ        3(2-2-5) 
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากร
ธรณี แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของ
โลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียน
ของน้ าในมหาสมุทร กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ น าความรู้สู่ การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม
ในรายวิชาเดียวเพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ของ เนื้ อห าและ เ พ่ิ มค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากข้ึน 

SGE3115 นิเวศวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
       ความรู้พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัย
จ ากัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม การ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE3117 เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับครู    3(2-2-5) 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตที่อาศัย
สิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแปรรูปอาหารด้วยจุลินทรีย์ 

SCI2109     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ       3(2-2-5) 
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 
กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหา และ
ผลกระทบที่ มี ต่ อ ท รั พย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม            
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มี
ผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ

ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระใหม่ของหลักสูตรแกนกลาง 
และให้เป็นการสอนแบบบูรณาการ
มากขึ้น 
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การสกัดสารจากสิ่ งมีชีวิต เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ ใช้กับ
เทค โน โลยี ชี ว ภ าพ  การฉายรั ง สี  ก า รตั ดต่ อยี น  กา รน า
เทคโนโลยีชีวภาพมาแก้วิกฤตต่าง ๆ ของชาติ การแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม มาตรการและแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE3118 ชีวเคมีพื้นฐานส าหรับครู    3(2-2-5) 
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติและความส าคัญของบัฟเฟอร์ใน
สิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่างๆ เช่น การ
ตกตะกอนการกรอง โครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การ
หมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี 
หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรด
นิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE4120 พันธุศาสตร์ส าหรับครู    3(2-2-5) 
ความรู้ พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็น
และการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจ าลองของสาร
พันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การก าหนดเพศ มัล
ติเปิลแอลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความ
แปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม 
พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอก
ส่วนนิวเคลียส การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์           
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562  (หลักสูตร 4 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
SGE4125   สรีรวิทยาทั่วไปส าหรับครู   3(2-2-5) 
หลักการเบื้องต้นทางสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต ความสมดุลของน้ าและเกลือแร่ในสิ่งมีชีวิต 
โภชนาการและเมทาบอลิซึมที่ส าคัญ กลไกการควบคุมการท างาน
ของระบบต่างๆในสัตว์  สรีรวิทยาของการเจริญเติบโตและ
กระบวนการเมทาบอลิซึมที่ส าคัญในพืช และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE3112 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของคาร์บอน
พันธะในสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเต
อริโอเคมีและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์สมบัติทางกายภาพ การ
เตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโร
เมติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นชนิดต่างๆ  การเกิดพอลิ
เมอร์ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE3116 กลศาสตร์ส าหรับครู3(2-2-5) 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก แรงสู่ศูนย์กลาง พลวัตของระบบ
อนุภาค แรงดึงดูดระหว่างมวล สนามโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง พลวัตของไจโรสโคปและกลศาสตร์
แบบลากรานจ์ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 
 

SCI2110 วิทยาศาสตร์กายภาพ    3(2-2-5) 
สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค 
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและ
การถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน 
พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
ส อ ด รั บ กั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้             
ตามกลุ่มสาระใหม่ของหลักสู ตร
แกนกลาง และให้เป็นการสอนแบบ
บูรณาการมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562  (หลักสูตร 4 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
SGE4127 ฟิสิกส์แผนใหม่ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ การแผ่รังสีของวัตถุด า คุณสมบัติคู่ของคลื่น
และอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮเชนเบิร์ก ทฤษฎีอะตอม 
สเปกตรัมของอะตอม รังสีเอ็กซ์ เลเซอร์ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 
อะตอมโมเลกุลของของแข็ง นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี 
อนุภาคมูลฐาน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมส าหรับครู 
องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มลพิษและ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
SGE2109 ดาราศาสตร์ส าหรับครู    3(2-2-5) 
การหาต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า  โครงสร้าง วิวัฒนาการ และ
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าของดาว ระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ การ
ส ารวจอวกาศ เทคโนโลยีด้านอวกาศ การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
                                                              
 

SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ  3(2-2-5) 
ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมฟ้า 
เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาว
ฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบน
โลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์
ทางดาราศาสตร์เพ่ือสังเกตและอธิบายปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์ บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ปรับค าอธิบายโดยการเพ่ิมในส่วน
เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562  (หลักสูตร 4 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
SGE2111  ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 
พลังงานไฟฟ้าของแหล่งก าเนิด ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า                
ความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า 
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก  ความหมายของงานและพลังงาน ประเภท
ของพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน  3(2-2-5) 
ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงาน
นิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้าและพลังงาน 
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปรับค าอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของ
พลังงานโดยเน้นพลังงานทางเลือกให้
สอดคล้องกับความต้องการชาติ 

SGE2110 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สมดุลในธรรมชาติ ความรู้
พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศ ปัญหามลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ในระบบ
สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

SCI3113 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนในท้องถิน่ 
สังคม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น                จัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเพ่ือเอ้ือต่อ           
ก า ร ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ท้ อ ง ถิ่ น                  
ตามแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ 

 SCI4114  วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
         ทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียน
รหัสจ าลองและผังงาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่
มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า  เ พ่ือแก้ปัญหา                 
ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หลักการแนวคิดเชิงค านวณ               
การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิด
เชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงค านวณ               

ปรับเพ่ิมตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของชาติและให้สอดรับกับ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ ส า ร ะ
วิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุง พศ. 2560 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560  (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562  (หลักสูตร 4 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณใน
การออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา 
การออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล 
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนด
ปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการ
พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการค านวณเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปีในหลักสูตร 
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ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
รอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการ             
ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน เกิดความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ 

เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและ
การเป็นพ่ีเลี้ยง 

เ ป็ น ผู้ ส อน ร่ ว ม จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย าศ าสตร์ ร ะดั บ ก า รศึ กษา                
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้ระบบการชี้แนะ
และการเป็นพีเ่ลี้ยง 

เป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
ครูมืออาชีพ  

สมรรถนะชั้นปีที่ 1 สมรรถนะชั้นปีที่ 2 สมรรถนะชั้นปีที่ 3 สมรรถนะชั้นปีที่ 4 
1. รู้ เนื้อหาและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับอุดมศึกษา           

2. เ ข้ า ใ จ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ค ว า ม รู้ ท า ง
วิทยาศาสตร์            

3. น าความรู้และทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้เพ่ือ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ  

1. รู้ เ นื้ อ ห า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 

2. อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติโดย
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เชิ ง              
บูรณาการ 

3. รู้หลักการและมีทักษะทางสะ
เต็มศึกษาและทักษะในศตวรรษ
ที่  21 เ พ่ื อ ก า ร เ ป็ น ค รู
วิทยาศาสตร์  

1. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและจัดการสิ่งแวดล้อม
ในท้ องถิ่ น  โดยบู รณาการสู่
โ ค ร ง ง านและกิ จ กร ร ม ทา ง
วิทยาศาสตร์  

2. มี ทั ก ษ ะก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจัย 

3. มี ทั กษะการปฏิ บั ติ ก า รทา ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ใ ช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตาม
หลักปฏิบัติสากล 

 

1. ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพอย่าง
มีนวัตกรรม  

2. สามารถท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์  

3. เขี ยนบทความวิจั ย เ พ่ือการ
สัมมนาวิชาการและน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบการประชุม
วิชาการ 



187 

 

187 

ตารางสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ต่อ) 
 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

 ชั้นปีที่ 1 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 

ความสามารถโดยรวม 
ของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ 

1 2 1 2 1 2 1 2 
- คณิตศาสตรส์ าหรับ
การสอนวิทยาศาสตร ์
- เคมีส าหรับครู 1 
- ชีววิทยาส าหรับครู 1 
- ฟิสิกส์ส าหรับครู  1 
 
 
  

- เคมีส าหรับครู 2 
- ชีววิทยาส าหรับครู 
2 
- ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
 

- วิทยาศาสตรโ์ลก
ทั้งระบบ 
- วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
- วิทยาศาสตร์
กายภาพ 
- ธรรมชาติและ
การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร ์
 

- ดาราศาสตร์
และอวกาศ 
- ไฟฟ้าและ
พลังงาน 
 

- วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 
 

- สะเตม็ศึกษา
ส าหรับคร ู
- การปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 
- การจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์
- โครงงานและ
กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์
 

  
 

- สัมมนา
วิทยาศาสตร์และ
การสอน
วิทยาศาสตร ์
- วิทยาการ
ค านวณ 
- การวิจัยเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
 


