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มคอ. ๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



 

๒ 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 

 ๑) รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 
 ๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓) วิชาเอก ๑ 
 ๔) จ านวนหนํวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕) รูปแบบของหลักสูตร 1 
 ๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗) ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘) อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหนํงและคุณวุฒิการศึกษาของ  

     อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข๎อ ๑๑ ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข๎องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน ๖ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ 

 ๑) ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๗ 
 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 ๑) ระบบการจัดการศึกษา 9 
 ๒) การด าเนินการหลักสูตร 9 
 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน ๑1 
 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือ  

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
๒4 

 ๕) ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  ๒7 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 31 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 31 
 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน 32 
 3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จาก 

หลักสูตรสูํรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

38 



 

๓ 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 55 

 ๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให๎ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 55 
 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 55 
 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 56 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 57 
 ๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหมํ 57 
 ๒) การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์ 57 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 58 
 ๑) การก ากับมาตรฐาน 58 
 ๒) บัณฑิต 59 
 ๓) นักศึกษา 59 
 ๔) อาจารย์ 60 
 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 61 
 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 62 
 ๗) ตัวบํงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 68 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 69 
 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 69 
 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 69 
 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 69 
 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 70 

ภาคผนวก  71 
 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 72 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร๎างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
104 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙           
                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

115 

 ภาคผนวก ง ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจดัการศึกษาระดับ  
               ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

204 

 ภาคผนวก จ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการวดัและประเมินผลการ 
                ศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

212 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน 
                พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

220 

  
 

 



 

๔ 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เรื่อง  หน้า 
 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจดัการศึกษาในภาค 

                ฤดูร๎อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
226 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับ 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

230 

 ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ  
                 ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

235 

 ภาคผนวก ญ ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

242 

 ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร 
                บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

247 

 ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี     
                 อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

252 

 ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ 
                 หลักสูตร 

262 

 ภาคผนวก ฑ ข๎อบังคับคุรุสภาวําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  
                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

269 

 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา   
                ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  
                พ.ศ. ๒๕๖๒ 

284 

 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแตํละชั้นปีและสมรรถนะหลัก
ในแตํละหมวดวิชา 

329 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ        ครุศาสตร์ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Biology  
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

 ชื่อยํอ  :    ค.บ. (ชีววิทยา)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (Biology) 

 ชื่อยํอ  :    B.Ed. (Biology) 
 

๓. วิชาเอก  - 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมํน๎อยกวํา ๑40 หนํวยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิระดับปริญญาตรี สาขา      
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

๕.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

๕.3 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย 

๕.4 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี  
 

1 



 

๖ 
 

๕.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน 

๕.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชีววิทยา (พ.ศ. ๒๕59) ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 

2/2562 วันที่ ๒5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให๎ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
๘.๒  นักวิจัยในหนํวยงานราชการและเอกชน 
๘.๓  นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ 
๘.๔  เจ๎าหน๎าที่วิทยาศาสตร์ประจ าห๎องปฏิบัติการ 
๘.๕  นักวิชาการทางด๎านการศึกษา 
๘.๖  ธุรกิจสํวนตัว 
8.7  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
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๓ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขา 
วิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นางสุภาษร  สกุลใจตรง ปร.ด. 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 
 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2558 
2535 

 
2531 

 
๒ x-xxxx-xxxxx-xxx ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย์ 
(ชีววิทยา) 

นางสาวสุปราณี  สิทธิพรหม 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2549 
2538 
2535 

 
๓ x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายกิตติ ตันเมืองปัก ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2559 
2547 
2545 

๔ x-xxxx-xxxxx-xxx ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

(ชีววิทยา) 

นางสาวรัตนา  ขามฤทธิ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

2556 
2550 
2547 

๕ x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นางสาวพรชนก บุญลับ วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

2554 
 

2549 



๔ 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได๎กลําวถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดด รวมถึงความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยีที่สร๎างความเปลี่ยนแปลงทั้งด๎าน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด๎านโอกาสและภัยคุกคามจึงจ าเป็นต๎องเตรียมพร๎อมให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลําวในอนาคต รวมไปถึงการก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยจะต๎องมีการบริหารจัดการองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร๎างองค์ความรู๎ รวมไป
ถึงสร๎างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะในการสร๎างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู๎ สํงเสริมให๎
คนไทยเกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู๎ทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นและองค์ความรู๎
สมัยใหมํตั้งแตํระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจตลอดจนระบบ
การศึกษา ซึ่งบทบาทหน๎าที่ของครูจะต๎องติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนาการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์วิชาการ
และวิชาชีพครูควบคูํกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เพ่ือให๎
ทันตํอเหตุการณ์และการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดของระบบการจัดการเรียนรู๎ที่ให๎สอดคล๎องกับ
ความก๎าวหน๎าในศตวรรษที่ ๒๑ โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได๎ตระหนักถึง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู๎ ในอันที่จะผลิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพให๎แกํสังคมไทยตํอไป 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยนับได๎วําก าลังอยูํในชํวงที่เพ่ิงผํานพ๎นการเปลี่ยนผํานแหํงยุคสมัย จาก

ความเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) และจากการปฏิวัติทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตํางๆ จากทั่วโลก ปัจจัยแหํงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ประการดังกลําว กํอให๎เกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของผู๎คน
จ านวนมาก ไมํเว๎นแม๎กระท่ังองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างาน ไป
จนกระทั่งการปรับโครงสร๎างขององค์กร โดยเฉพาะการปฏิรูประบบราชการ ที่ถือวําเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอประชาชนสํวนใหญํของประเทศทั้งทางตรงและทางอ๎อม ทางหนึ่งซึ่ งเป็น
การป้องกันและแก๎ปัญหาตํอการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ เหลํานี้ได๎คือการปลูกฝังแนวคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ดีแกํเยาวชน อันเป็นภาระหน๎าที่ส าคัญประการหนึ่งของครูผู๎สอนระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น
ครูชีววิทยาที่ผํานกระบวนการผลิตอยํางเป็นระบบและมีมาตรฐาน ซึ่งแม๎เป็นมิติเล็กก็สามารถชี้น าสังคม
และวัฒนธรรมให๎เป็นไปในทางที่ดีได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาจึงมีความมุํงมั่นในการผลิตบัณฑิตให๎เป็นมนุษย์       
ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ มีความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ด๎านแนวคิด ทฤษฎี หลักการและทักษะกระบวนการ 
ตําง ๆ อยํางลึกซึ้ง มีความเข๎มแข็งทางวิชาชีพครู สามารถบูรณาการองค์ความรู๎ที่หลากหลายเพ่ือน าไปสูํ



 

๕ 
 

การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่กํอให๎เกิดความเจริญงอกงาม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

๑๑.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลเน๎นการปฏิรูปครู ยกฐานะให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยํางแท๎จริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูให๎มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร๎างแรงจูงใจให๎คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข๎า
สูํวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคําตอบแทนครู พัฒนาระบบความก๎าวหน๎าของครูโดยใช๎การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาครูในด๎าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด๎านหลักสูตรและการเรียนการสอนให๎ก๎าวหน๎าและก๎าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสูํการเป็น
ประชาคมอาเซียนอยํางสมบูรณ์ โดยสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งทางด๎านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และภาษา เป็นต๎น 
  
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรจะมุํงเน๎นผลิตครูในมิติใหมํที่เน๎นผลลัพธ์การเรียนรู๎ให๎เป็นบัณฑิตครูที่มี

คุณภาพ ให๎มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี คนเกํง ใฝ่รู๎ เป็นครูดี ครูเกํง มีความรู๎ และใฝ่รู๎ มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู๎มีจริยธรรม
ประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ         
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง   
มีความรอบรู๎และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางยั่งยืน สามารถสร๎าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหน๎าที่
เตรียมความพร๎อมให๎กับสถานศึกษา เพ่ือให๎มีครูที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกลําวและเพ่ือให๎สนองตอบตํอการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน๎นการพัฒนา
บัณฑิตใหม๎ีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขํั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งทางด๎านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม อนาคต ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา จะสํงผลในการผลิตก าลังคนที่เป็นนักการศึกษาชีววิทยาที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ด๎านชีววิทยา ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเน๎นการผลิตครูทาง
ชีววิทยาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติให๎สอดคล๎องตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพร๎อมในการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสนับสนุนให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท๎องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล๎องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน๎าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 

๖ 
 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุํงสูํความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎คูํคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันตํอ
ท๎องถิ่น อีกทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชํวยให๎คนในท๎องถิ่นรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกลําวจะต๎องให๎มีจ านวนและคุณภาพสอดคล๎องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในคุณคํา ความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่นและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 
  หมวดวิชาเฉพาะด๎าน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 วิชาชีพครู ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ผู๎สอนคณะครุศาสตร์ 
 วิชาเอก ด าเนินการสอนโดยอาจารย์ผู๎สอนวิชาเอกชีววิทยา ยกเว๎นรายวิชาที่ขึ้นต๎น

ด๎วยรหัสดังตํอไปนี้ 
รหัส ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔, ๑๐๕ และ ๑๐๖ สอนโดยคณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ 
รหัส ๑๑๒  สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ 
รหัส ๑๑3  สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาเคมี 
รหัส ๑๑4  สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา 
รหัส ๑๑๕ สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 
 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตํางคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวชาเลือกเสรีได๎ 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
๑๓.๓.๑ แตํงตั้งผู๎ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน๎าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข๎อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตรท าหน๎าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ
ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการและ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดรายวิชา 

 
 



 

๗ 
 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

๑.๑ ปรัชญา 
ผลิตครูชีววิทยาที่มีคุณภาพสูง มีความรู๎คูํคุณธรรม สามารถบูรณาการความรู๎ ทักษะ เจตคติ 

คุณธรรม และจริยธรรมแหํงวิชาชีพไปสูํการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให๎เป็นคนดี มีสติปัญญา 
ความสามารถ และอยูํรํวมกับบุคคลอ่ืนได๎อยํางมีความสุข รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได๎ด๎วยสติปัญญา 

๑.๒ ความส าคัญ   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีความส าคัญด๎านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎

ความสามารถในด๎านการจัดการเรียนรู๎ทางชีววิทยาทั้งในเนื้อหาและศาสตร์การเรียนการสอน แสวงหา
ความรู๎ในวิชาชีพด๎วยกระบวนการคิดอยํางมีระบบ เป็นผู๎น าทางปัญญาในการพัฒนาวิชาชีพอยําง
สร๎างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๑.๓ วัตถุประสงค์  
เพ่ือผลิตบัณฑิตให๎มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑.๓.๑ เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านการสอนชีววิทยา สามารถประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎

ในการปฏิบัติงานได๎อยํางสอดคล๎องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
๑.๓.๒ เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาและการพัฒนาหลักสูตร

ทางด๎านการเรียนการสอนชีววิทยาที่จะสํงผลให๎ครูมีความรู๎ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 

๑.๓.๓ เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตํอ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว๎าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู๎ พร๎อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครูชีววิทยาอยํางมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

๑.๓.๔ เป็นผู๎มีความรอบรู๎ด๎านการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา สามารถประยุกต์ความเข๎าใจ
อันถํองแท๎ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร๎างความรู๎ใหมํส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

๑.๓.๕ เป็นผู๎มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน๎าที่ และเส๎นทางวิชาชีพให๎มีความก๎าวหน๎าเป็น
ผู๎น าทางวิชาการ สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน๎าที่ครูได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 

๘ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๑ .  แ ผ นปรั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร    
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาให๎มีมาตรฐานไมํต่ า
กวําที่  สกอ. และคุรุสภา 
ก าหนด 

 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน    
จากแผนพัฒนาการศึกษา 

    แหํงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ    
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
ของบุคลากรทางการศึกษา  

๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอยําง
สม่ าเสมอ 

๑.  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมิน    

หลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา   
ชีววิทยาให๎สอดคล๎องกับ   
คว าม เปลี่ ยนแปลงทา ง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และความก๎ า วหน๎ าทา ง
วิชาการ 

 
 
 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
    สังคม และวิชาการอยําง 
    สม่ าเสมอ 

 

๑.  รายงานความพึงพอใจของ    
ผู๎ใช๎บัณฑิต 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่    
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ค ว า ม ก๎ า ว ห น๎ า ท า ง
วิชาการซึ่งประกอบด๎วย
ผู๎ทรงคุณวุฒิงภายในและ
ภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากร  ด๎านการ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการให๎มีความรู๎ สมรรถนะ 
และเจตคติที่ทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

๑. ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด๎ า น 
การเรียนการสอนให๎ท างาน
บริการแกํองค์กรภายนอก 

๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู๎ 
ของบุคลากรด๎านการเรียนการ
สอนให๎มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตํอบุคลากรด๎านการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

๒.  ความพึงพอใจของผู๎เรียน   
ตํอประสิทธิภาพการจัด   
การเรียนรู๎ 

 
 
 
 



 

๙ 
 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสตูร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 

๑.๑ ระบบ  
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  

๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ก าหนดให๎มีระยะเวลาและจ านวนหนํวยกิตเทียบเคียงกันได๎กับการศึกษาภาคปกติ และใช๎

ระยะเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวํา
ด๎วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช)   

๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
 

๒.๑ วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   
ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคฤดูร๎อน     เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
และให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕)   
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส่าเร็จการศึกษาไม่ต่่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
๒.๓.๒ นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีความรู้

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะทางด้านปฏิบัติการและความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่่า 
ซึ่งประเมินจากผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานและภาษาอังกฤษที่ประเมินตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา 

 
 



 

๑๐ 
 

 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดระบบการ

ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน 
ในกรณีที่มีปัญหา 

๒.๔.๒  ปรับพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร โดยการอบรมเสริมทักษะทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยให๎มีการอบรมปรับพ้ืนฐานทางห๎องปฏิบัติการ เทคนิค
การใช๎เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา เทคนิคการใช๎กล๎องจุลทรรศน์ จัดให๎มีการอบรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษา และมีการจัดการศึกษานอกเวลาเรียนผานระบบพ่ีสอนนอง และจัดการ
เรียนเสริมระหว่างการเรียนในภาคการเรียนที่ ๑ ทั้งนี้จะเริ่มด่าเนินการในภาคการศึกษาแรก 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี 
                  ปีการศึกษา 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2566 
1 6๐ 6๐ 6๐ 6๐ 6๐ 
2 - 6๐ 6๐ 6๐ 6๐ 
3 - - 6๐ 6๐ 6๐ 
4 - - - 6๐ 6๐ 

รวม 6๐ 12๐ 18๐ 24๐ 24๐ 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 6๐ 60 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบด าเนินการ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
เงินทั้งหมด ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๔,๑๔๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  

 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ................    

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

๓.๑  หลักสูตร  
3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑40 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ มคอ.๑ 
ไม่น้อยกว่า 

โครงสร้างหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) กลุํมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร - ๑๒ หนํวยกิต 
 ๒) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ - ๓ หนํวยกิต 
 ๓) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ - ๖ หนํวยกิต 

 
๔) กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
- 9 หนํวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๔ หน่วยกิต ๑๐4 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพครู ๓๔ หน่วยกิต ๔3 หน่วยกิต 
 ๑) วิชาชีพครู ๒๒ หนํวยกิต 28 หนํวยกิต 
  ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ - 28 หนํวยกิต 
  ๑.๒) วิชาชีพครูเลือก - - 
 ๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1๒ หนํวยกิต 15 หนํวยกิต 
 กลุ่มวิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต ๖1 หน่วยกิต 
 ๑) วิชาเอกบังคับ 40 หนํวยกิต 40 หนํวยกิต 
 ๒) วิชาเอกเลือก 20 หนํวยกิต 21 หนํวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม  ๑๓๐ หน่วยกิต ๑40 หน่วยกิต 
 
 

๓.๑.๓  รายวิชา 
ก าหนดความหมายของโครงสรางรหัสวิชา ๗ หลัก ดังนี ้
๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
๒. การจัดหมวดวิชา หมูํวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูํวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เป็นแนวทาง  
๓. การจัดหมวดวิชาและหมูํวิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ 

๓.๑ ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
๓.๒ ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
๓.๓ อาศัยผู๎เชี่ยวชาญ 
 
 



 

๑๒ 
 

๔. รหัสวิชาประกอบด๎วยตัวเลข ๗ ตัว 
เลข ๓ ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมูํวิชา 
เลขตัวที ่๔  บํงบอกถึงระดับความยากงํายหรือชั้นปี 
เลขตัวที ่๕  บํงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที ่๖, ๗  บํงบอกถึงล าดับกํอนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยก่าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนี้ 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมํูวิชาใดได๎ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร์ 
๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  
๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  
๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  
๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  
๑๑๐  ๑๓๕  
๑๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๓๕  
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ  ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร ์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ล่าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



 

๑๓ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

   
หมู่วิชาชีววิทยา (๑๑4) 

 

หมูํวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาเอก ได๎จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้ 
0.  วชิาพ้ืนฐาน       (๑๑4-0--) 
1.  พฤกษศาสตร์       (๑๑4-๑--) 
๒.  สัตววิทยา       (๑๑4-๒--) 
๓.  นิเวศวิทยา/ระบบวิทยา/ความหลากหลายทางชีวภาพ  (๑๑4-๓--) 
๔.  พันธุศาสตร์/ชีววิทยาโมเลกุล/วิวัฒนาการ    (๑๑4-๔--) 
๕.  จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชวีภาพ     (๑๑4-๕--) 
6.  สัมมนา/โครงการวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์/นวัตกรรม  (๑๑4-6--) 
7.  การจัดการเรียนรู๎ทางชีววิทยา     (๑๑4-7--) 

 
๓.๑.๔  รายวิชาในหมวดต่างๆ   

ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน จากรายวิชาตํอไปนี้       30  หนํวยกิต 

 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
0005107-62 สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
0005102-62 พลเมืองที่เข๎มแข็ง 

Potency Citizenship 
 

๓(๒-๒-๕) 



 

๑๔ 
 

0005108-62 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
The King Wisdom for Local 
Development 

๓(๒-๒-๕) 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บังคับเรียน   9 หน่วยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and 
Occupations 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

 

 ข) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไมํน๎อยกวํา       104  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชีพครู        43  หน่วยกิต 
1.1) วิชาชีพครู (บังคับ)   28  หน่วยกิต 
 บังคับเรียน จากรายวิชาตํอไปนี้     28 หนํวยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-2-1) 

 Individual Development Plan  
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต ๓(๒-๒-๕) 

 วิญญาณความเป็นครู  
 Ethics and Spirituality for Teachers  

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development  

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู๎  ๓(๒-๒-๕) 
 Instructional Science  

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ 

๓(๒-๒-๕) 

 Innovation and Information Technology  
for Educational Communication and  
Learning 

 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Measurement and Evaluation  

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ ๓(๒-๒-๕) 
 Research and Development in Innovation 

and Learning  
 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 Psychology for Teacher  



 

๑๕ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

 Education Administration and Quality 
Assurance in Education            

 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 Language for Communication  

 

๑.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   ๑5 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน จากรายวิชาตํอไปนี้ ๑5 หนํวยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน ๑ 

Practicum Teaching 1    
๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน ๒ 
Practicum Teaching 2    

๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน ๓ 
Practicum Teaching 3    

๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  
Internship 1   

๖(๕๔๐) 

๑๐๐4๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  
Internship 2   

๖(๕๔๐) 

 

2) กลุ่มวิชาเอก                                                               61 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาเอกบังคับ           40 หน่วยกิต 

บังคับเรียน จากรายวิชาตํอไปนี้                                   40 หนํวยกิต 
๑๑๒๑๓๐0-62 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physics 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๓๑๑๐1-62 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๑๐๐๒-62 หลักชีววิทยา 
Principles of Biology 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๑1๐๑-62 พฤกษศาสตร์ 
Botany 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๑๒๐๑-62 สัตววิทยา 
Zoology 

๓(๒-๒-๕) 

1142301-62 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
Ecology and Conservational Biology 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔2๔๐๒-๖๒ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
Genetics and DNA Technology 
 

๓(๒-๒-๕) 



 

๑๖ 
 

1142501-62 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๖๐๓-62 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 
Research Project in Biology 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๖๐๔-62 สัมมนาทางชีววิทยา 
Seminar in Biology 

๑(๐-๒-๑) 

๑๑๔๓606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา 
STEM Education for Biology Teacher 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๓๗๐๑-62 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 
Curriculum Development and Biological 
Learning Management 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๗๐๒-62 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครูชีววิทยา 
Teaching Behavior of Biological Teacher 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๓๐๑-62 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

๓(๒-๒-๕) 

 

2.2) วิชาเอกเลือก           21 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ไมํน๎อยกวํา                        21 หนํวยกิต 

 

๑๑๔๑๐๐๑-62 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamental Biology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๐๐๒-62 สรีรวิทยาและชีวเคมีพ้ืนฐานของชีวิต 
Physiological and Biochemical Basis of Life 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๒๐๐๕-62 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท๎องถิ่น 
Local Life Science 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๐๐๖-62 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ 
Reproduction and Development Biology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๑๐๒-62 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Plant Tissue Cultures 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๑๐๔-62 ชีววิทยาของพืชสมุนไพร 
Biology of Medicinal Plant 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๑๐๕-62 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 
Economic Botany 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๑๐๖-62 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
Botanical Garden in School 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๒๐๒-62 กีฏวิทยา 
Entomology 
 

๓(2-2-5) 



 

๑๗ 
 

๑๑๔๒๒๐๓-62 ปรสิตวิทยา 
Parasitology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๒๐๔-62 พฤติกรรมสัตว์ 
Animals Behavior 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๓๐2-62 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ 
Systematics and Biodiversity 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๒๔๐๑-62 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 
Cell and Molecular Biology 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๒๕๐๒-62 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
Industrial Microbiology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๕๐๓-62 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
Food Microbiology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๕๐๔-62 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม 
Agricultural and Environmental 
Microbiology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๕๐๕-62 เทคโนโลยีชีวภาพ 
Biotechnology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๕๐๖-62 ราวิทยา 
Mycology 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๖๐๑-62 การสร๎างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา 
Production of Biological Learning Media 

3(2-๒-5) 

๑๑๔๓๐๐๓-62 ชีวสถิติ 
Biostatistics 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๓๔๐๓-62 วิวัฒนาการ 
Evolution 

๓(2-2-5) 

๑๑๔๓๖๐๒-62 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
Biological Techniques and Scientific 
Activities 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๖๐๕-62 ไมโครเทคนิค 
Microtechniques 

๓(2-2-5) 

1143607-62 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 
Science Project in Biology 

๓(2-2-5) 

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ่านวนไม่น้อยกว่า          ๖     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้่ากับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก่าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส่าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้   



 

๑๘ 
 

๓.๑.5 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005102-62 พลเมืองทีเ่ข๎มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 
1021201-62 การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
1031201-62 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ 
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๒๑๓๐๐-๖๒ ฟิสิกส์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๑๑๐1-๖๒ เคมีพ้ืนฐาน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๐๐๒-62 หลักชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005101-62 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด๎าน

(วิชาชีพครูบังคับ) 
1011201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
๓(๒-๒-๕) 

1051201-62 จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๔๑1๐๑-๖๒ พฤกษศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๒๐๑-๖๒ สัตววิทยา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005105-62 ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ เพ่ือชีวิตและ
อาชีพ 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

1062201-62 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

1142301-62 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓(๒-๒-๕) 
1142501-62 จุลชีววิทยา  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

เลือกเสรี xxxxxxxx xxxxxxxx-1 3(- - -) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
 
 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005104-62 การสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
0005106-62 การใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

1022201-62 วิทยาการจัดการเรียนรู๎  ๓(๒-๒-๕) 
1042201-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๔2๔๐๒-๖๒ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

  รวมหน่วยกิต ๒2 
 
 



 

๒๐ 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005108-62 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
 0005109-62 การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน
(วิชาชีพครู) 

1043202-62 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๔๓๖๐๔-๖๒ สัมมนาทางชีววิทยา ๑(๐-๒-๑) 
๑๑๔๓๗๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎

ชีววิทยา 
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๑๔๓606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม

วิชาเอกเลือก 
๓(- - -) 

เลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxx-2 ๓(- - -) 
  รวมหน่วยกิต ๒2 

 
 
 

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 0005103-62 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 0005107-62 สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

0005110-62 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

1003803-62 
 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๔๓๖๐๓-๖๒ โครงการวิจัยทางชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๓๗๐๒-๖๒ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครู

ชีววิทยา 
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาเอกเลือก) 

xxxxxxx-62 เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอกเลือก 

๓(- - -) 

  รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

 
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 1004804-62 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ๖(54๐) 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สภานศึกษา) 
   

รวมหน่วยกิต ๖ 
 
 
 

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาชีพครู) 

1004303-62 ครุนิพนธ์ ๑(๐-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด๎าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สภานศึกษา) 

1004805-62 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ๖(54๐) 

(วิชาชีพครู) 7 
 

๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 

 
 
 

 



๒๒ 
 

   3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขา 
วิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xxx  อาจารย์ นางสุภาษร  สกุลใจตรง ปร.ด. 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 
 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2558 
2535 

 
2531 

 
๒ x-xxxx-xxxxx-xxx ผู๎ชํวย

ศาสตราจารย์ 
(ชีววิทยา) 

นางสาวสุปราณี  สิทธิพรหม 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
กศ.บ. 

 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

2549 
2538 
2535 

 
๓ x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นายกิตติ ตันเมืองปัก ปร.ด. 

วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2559 
2547 
2545 

๔ x-xxxx-xxxxx-xxx ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

(ชีววิทยา) 

นางสาวรัตนา  ขามฤทธิ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

2556 
2550 
2547 

๕ x-xxxx-xxxxx-xxx อาจารย์ นางสาวพรชนก บุญลับ วท.ม. 
 

วท.บ. 

จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 
จุลชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

2554 
 

2549 
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๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ 
 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปีพ.ศ. 

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x รอง
ศาสตราจารย์ 

นางชูศรี ตลับมุข Ph.D 
วท.ม. 
วศ.บ. 

Pharmacology 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

University of Hertfordshire 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 

2545 
2524 
2519 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

นางรัชดาภรณ์                 
เบญจวัฒนานนท์ 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

2544 
2536 
2532 

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ 

นายธีรพร กทิศาสตร์ Ph.D 
วท.ม. 
วท.บ. 

Pharmacology 
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 

University of Hertfordshire 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2554 
2548 
2546 
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๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ)  

 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด๎วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๑ 
ปี ควบคูํกับการนิเทศ การบูรณาการความรู๎ในการจัดท าแผนการเรียนรู๎ การจัดกระบวนการเรียนรู๎ โดย
ใช๎สื่อนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู๎ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได๎อยํางเหมาะสมกับผู๎เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน การปฏิบัติงานครู
นอกเหนือจากการสอนและการสัมมนาทางการศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ ง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด่าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการท่างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้ อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส่านึกในการธ่ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.1.2  ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู 

อาทิ คํานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพ่ือจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา 
สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์ 
และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข๎ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
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TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรู๎ในการ
ประยุกต์ใช๎    

 2) มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู๎ และเนื้อหาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง สามารถติดตามความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา ผู๎เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู๎และเนื้อหาสาระด๎านมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ด๎านความรู๎ของแตํละสาขาวิชา    

 3) มีความรู๎ เข๎าใจชีวิต เข๎าใจชุมชน เข๎าใจโลกและการอยูํรํวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตําง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู๎เรียน 

 4) มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  

 5) ตระหนักรู๎ เห็นคุณคําและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ น ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนาผู๎เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง และประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหลํงข๎อมูล ที่หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู๎ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์ 
3) สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนา การเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎างหรือรํวมสร๎ างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถํายทอดความรู๎ แกํชุมชนและสังคม  

4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และทางสังคม   
2) ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู๎เรียน ผู๎รํวมงาน ผู๎ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล๎อม 

3) มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ตํอตนเอง ตํอผู๎เรียน ตํอผู๎รํวมงาน และตํอ
สํวนรวม สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตนเอง กลุํมและระหวํางกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

4) มีภาวะผู๎น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎มแข็งและกล๎าหาญทาง
จริยธรรม สามารถชี้น าและถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ 
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4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  เพื่อเข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 

 2) สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู๎เกี่ยวข๎อง
กลุํมตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด๎วยรูปแบบตํางๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตําง ๆ ที่เหมาะสม  

 3) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎
ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ การจัดการ
เรียนรู๎ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ รับและสํงข๎อมูลและ
สารสนเทศโดยใช๎ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  

4.1.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช๎ปรัชญาตามความเชื่อในการสร๎างหลักสูตรรายวิชา การ

ออกแบบ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู๎เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหลํงการเรียนรู๎แบบเปิด ได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตํางกันของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

 2) สามารถน าความรู๎ทางจิตวิทยาไปใช๎ในการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชํวยเหลือ แก๎ไขและสํงเสริม
พัฒนา ผู๎เรียนที่ตอบสนองความต๎องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู๎เรียนที่มีความ
แตกตํางระหวําง บุคคล ทั้งผู๎เรียนปกติและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู๎เรียนที่มีข๎อจ ากัด
ทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู๎ ให๎ผู๎ เรียนได๎ เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ เรียนรู๎ ผํานการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง สํงเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู๎และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือป้องกัน แก๎ไขปัญหา 
และพัฒนา ด๎วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตํอผู๎เรียนโดยยึดผู๎เรียนส าคัญที่สุด 

 4) สร๎างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน แหลํงวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร๎างความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและรํวมมือ กันพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎ มีปัญญารู๎คิดและเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่องให๎
เต็มตามศักยภาพ 

 5) สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ทักษะ
การเรียนรู๎ ทักษะการรู๎เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบรํวมมือ ทักษะการใช๎ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหลํานี้ มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 



 

๒๗ 
 

๔.๒ ช่วงเวลา  
1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  ๑   ชั้นปีที ่ ๑ ภาคเรียนที่ 2 
2. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  ๒   ชั้นปีที ่ ๒ ภาคเรียนที่ 2 
3. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  3   ชั้นปีที ่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ชั้นปีที ่ 4 ภาคเรียนที ่ ๑ 
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที ่ ๔ ภาคเรียนที่  2     

 
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ชั้นปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  ๑ ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  2 ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรียน  2 ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรได๎ วิจัย แก๎ปัญหาเพ่ือ

พัฒนาผู๎เรียน สร๎างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
ชีววิทยา สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาของผู๎เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร๎างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก๎ปัญหาและ
พัฒนาผู๎เรียน นวัตกรรมที่สอดคล๎องกับริบทของชุมชน เพ่ือให๎สามารถน าผลการวิจัยไปใช๎ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และพัฒนาผู๎เรียน และใช๎การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู๎และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง ในสํวนของโครงการวิจัยทางชีววิทยา 
นักศึกษาต๎องสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช๎ในการท าโครงการวิจัยทางด๎านชีววิทยาได๎  ปฏิบัติการ
วางแผนและจัดท าโครงการวิจัย มีการเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัยภายใต๎การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีขอบเขตที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้   
๕.๒.๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตํอ
งานที่ได๎รับมอบหมายทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3) มีความกล๎าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก๎ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด๎วยความถูกต๎องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล๎อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมสํวนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปรํงใสของสังคมและประเทศชาติ ตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมํถูกต๎อง ไมํใช๎ข๎อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

5.5.2  ด้านความรู้ 
 1) มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู อาทิ 

คํานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพ่ือจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข๎ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู๎ในการ
ประยุกต์ใช๎ 

 2) มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง และประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลํงข๎อมูล

ที่หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู๎ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์ 



 

๒๙ 
 

 3) สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม รวมทั้งการถํายทอด
ความรู๎แกํชุมชนและสังคม 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู๎เรียน ผู๎รํวมงาน ผู๎ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

3) มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ตํอตนเอง ตํอผู๎เรียน ตํอผู๎รํวมงาน และตํอสํวนรวม 
สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตนเอง กลุํมและระหวํางกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

4) มีภาวะผู๎นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎มแข็งและกล๎าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นาและถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 
 2) สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู๎เกี่ยวข๎องกลุํม

ตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด๎วย
รูปแบบตําง ๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตําง ๆ ที่เหมาะสม 

 3) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ รับและสํงข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 1) สามารถเลือกใช๎ปรัชญาตามความเชื่อในการสร๎างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู๎เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลํงการ
เรียนรู๎แบบเปิดได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตํางกันของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

๒) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

3) สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ทักษะการ
เรียนรู๎ ทักษะการรู๎เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบรํวมมือ ทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือ



 

๓๐ 
 

การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาทักษะเหลํานี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ช่วงเวลา 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3  
วิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 3 

๕.๔ จ านวนหนวยกิต 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ จ านวน 3 หนํวยกิต  
วิชาโครงการวิจัยทางชีววิทยา จ านวน  3  หนวํยกิต  

๕.๕ การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให๎ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ

โครงการวิจัยทางเว็บไซต ์และปรับปรุงให๎ทันสมัยเสมอ  
๕.๖ กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลจากความกาวหนาในการท าโครงการวิจัยที่บันทึกในสมุดใหค าปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์โดยให๎เปนไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว๎ ในรายวิชา
โครงการวิจัยทางชีววิทยาก าหนดให๎มีการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารยสอบไมต ่ากวา 3 คน ซึ่งมีการ
สอบเคาโครงงานวิจัย และสอบการน าเสนอผลการวิจัยเมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑ 
 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. ความสามารถด๎านการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใช๎วิธีการสอนอยํางหลากหลายตามความแตกตําง
ระหวํางบุคคลเพ่ือให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช๎คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช๎กับการเรียนการสอนได๎ มีทักษะการฟัง พูด 
อําน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู๎ใฝ่เรียน 
เข๎าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข๎อง  

๒. ความสามารถด๎านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน 
จนสามารถน าไปใช๎สอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แก๎ปัญหา ตระหนักในคุณคําของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีตํอวิชา  
ชีพครู  รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผล
การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช๎ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู๎ไปบูรณาการกับการสอน
วิชาอ่ืนๆ ได๎  

๓. ด๎านคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช๎หลักธรรมในการด าเนินชีวิต มี
ความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรม  

๔. ด๎านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท า ให๎น ักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี สามารถ
ท างานรํวมกันกับผู๎อ่ืนได๎ ให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียนได๎ เป็นคนดี มีน้ าใจ/
เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู๎ ใฝ่ก๎าวหน๎า รับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียน เสมอต๎นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหาร
จัดการงานของตนเองได๎ แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตํอ

งาน ที่ได๎รับมอบหมายทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่ อง ประพฤติตน
เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 ๓) มีคํานิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให๎เกียรติคนอ่ืน   
มีความสามัคคีและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ใช๎เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

 ๔) มีความกล๎าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก๎ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด๎วยความถูกต๎องเหมาะสมกับสังคมการท างานและสภาพแวดล๎อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมสํวนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปรํงใสของสังคมและประเทศชาติ ตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมํถูกต๎อง ไมํใช๎ข๎อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด๎านคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 ๒) การเรียนรู๎โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 ๓) การเรียนรู๎จากกรณีศึกษา (Case Study) 
 ๔) การเรียนรู๎จากกระบวนการกระจํางคํานิยม (Value Clarification) 
 ๕) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
 ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
 ๗) การเรียนรู๎โดยใช๎ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
 ๘) การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 ๙) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 ๓) วัดและประเมินจากกลุํมเพื่อน 
 ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 ๕) วัดและประเมินโดยใช๎แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  
 ๖) วัดและประเมินคํานิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 



 

๓๓ 
 

 ๗) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

๒.๒  ด้านความรู้ 
 ๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ๑) มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู อาทิ 

คํานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพ่ือจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์และ
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข๎ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) 
และมีความรู๎ในการประยุกต์ใช๎  

  ๒) มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู๎ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู๎และเนื้อหาสาระด๎านมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ของ
แตํละสาขาวิชา 

  ๓) มีความรู๎ เข๎าใจชีวิต เข๎าใจชุมชน เข๎าใจโลกและการอยูํรํวมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกตํางทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู๎เรียน  

  ๔) มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

  ๕) ตระหนักรู๎ เห็นคุณคําและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ น ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนาผู๎เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) การจัดการเรียนรู๎ตามแนวทฤษฎี สรรสร๎างนิยม (Constructivism) โดยให๎ผู๎เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู๎ด๎วยตนเอง 
  ๒) การเรียนรู๎โดยใช๎การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
  ๓) การเรียนรู๎แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
  ๔) การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  ๕) การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู๎แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับการเรียนรู๎ด๎วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรํวมกันในชั้นเรียน  
   ๗) การเรียนรู๎แบบห๎องเรียนกลับด๎าน (Flipped Classroom)  



 

๓๔ 
 

  ๘) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  

   ๙) การเรียนรู๎โดยใช๎ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
  ๑๐) การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรู๎โดยใช๎ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
  ๑๒) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห๎องปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู๎ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู๎ 
  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค๎นคว๎า 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง และประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลํงข๎อมูล
ที่หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู๎ หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์ 
  3) สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎าง หรือรํวมสร๎างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถํายทอดความรู๎แกํชุมชนและสังคม   

 ๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑) การเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
  ๒) การเรียนรู๎ที่สํงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
  ๓) การเรียนรู๎เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
  ๔) การเรียนรู๎โดยใช๎สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
  ๕) การเรียนรู๎โดยใช๎ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
   ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
  ๘) การสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
  ๙) การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 



 

๓๕ 
 

  ๑๐) การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรู๎โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 12) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 ๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
  ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

  ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 ๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   ๑) การเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Cooperative Learning) 
  ๒) การเรียนแบบมีสํวนรํวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  ๓) การเป็นผู๎น าแบบมีสํวนรํวม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
  ๔) การให๎ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท๎อนกลับอยํางไตรํตรอง 

(Reflective thinking) 
  ๕) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
  ๖) การเรียนรู๎แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
  ๗) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 



 

๓๖ 
 

 ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
   ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค๎นคว๎าหรือแก๎โจทย์ปัญหา 
   ๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุํม การเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีใน    

การปฏิบัติงานรํวมกัน 
   ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ๕) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 
๒) สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู๎เกี่ยวข๎องกลุํม

ตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด๎วย
รูปแบบตําง ๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตําง ๆ ที่เหมาะสม 

๓) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ การ
ท างานการประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ รับและสํงข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด๎านการศึกษาจาก
ขําวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 

  ๒) การสืบค๎นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด๎านการศึกษาโดยบูรณาการการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
  ๔) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
  ๕) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๕.๓  กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด๎าน

การศึกษา 



 

๓๗ 
 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค๎นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  1) สามารถเลือกใช๎ปรัชญาตามความเชื่อในการสร๎างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู๎เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลํงการ
เรียนรู๎แบบเปิดได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตํางกันของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

๒) สามารถน าความรู๎ทางจิตวิทยาไปใช๎ในการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชํวยเหลือ แก๎ไขและสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียน
ที่ตอบสนองความต๎องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู๎เรียนที่มีความแตกตํางระหวําง
บุคคล ทั้งผู๎เรียนปกติและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู๎เรียนที่มีข๎อจ ากัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู๎  ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ 
เรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง สํงเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู๎และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือป้องกัน แก๎ไขปัญหา และพัฒนา ด๎วย
ความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตํอผู๎เรียนโดยยึดผู๎เรียนสาคัญที่สุด 

4) สร๎างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน แหลํงวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู๎ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร๎างความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และรํวมมือกันพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎ มีปัญญารู๎คิดและเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่องให๎เต็มตาม
ศักยภาพ  

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ทักษะการ
เรียนรู๎ ทักษะการรู๎เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบรํวมมือ ทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าทักษะเหลํานี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และการพัฒนาตนเอง  

๒.๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   ๑) การเรียนรู๎โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning: WIL) 
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการความรู๎ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      

วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  ๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
  4) การเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  5) การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 



 

๓๘ 
 

  6) การเรียนรู๎เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 ๒.๖.๓  กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู๎ในสถานการณ์จ าลอง 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตํองาน 
ที่ได๎รับมอบหมายทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีคํานิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให๎เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ใช๎เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล๎าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก๎ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด๎วยความถูกต๎องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล๎อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมสํวนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปรํงใสของสังคมและประเทศชาติ ตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมํถูกต๎อง ไมํใช๎ข๎อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู อาทิ คํานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพื่อจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและพัฒนา
ผู๎เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข๎ามศาสตร์  อาทิ 
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ



 

๓๙ 
 

บูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู๎ในการประยุกต์ใช๎  

๒.๒ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู๎ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู๎และเนื้อหาสาระด๎านมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ของ
แตํละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู๎ เข๎าใจชีวิต เข๎าใจชุมชน เข๎าใจโลกและการอยูํรํวมกันบนพื้นฐานความแตกตําง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู๎เรียน  

๒.๔ มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู๎ เห็นคุณคําและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนาผู๎เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริงและประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู๎ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์  
๓.๓ สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม รวมทั้งการถํายทอด
ความรู๎แกํชุมชนและสังคม 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 

๔.๒ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎เรียน 
ผู๎รํวมงาน ผู๎ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ตํอตนเอง ตํอผู๎เรียน ตํอผู๎รํวมงาน และตํอสํวนรวม 
สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตนเอง กลุํมและระหวํางกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

๔.๔ มีภาวะผู๎น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎มแข็งและกล๎าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ 

 
 



 

๔๐ 
 

 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 
๕.๒ สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู๎เกี่ยวข๎องกลุํมตํางๆ 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด๎วยรูปแบบ
ตํางๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตํางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ  รับและสํงข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 



๔๑ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้  
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 และความ
รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑    

 
   

 
 

 
    

 
   

 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๓  

 
   

 
   

 
   

  
   

 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช๎ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒  

 
   

 
    

 
   

 
  

 
 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ   

๓(๒-๒-๕) 3   

 
   

  
 

 
  

  
    

 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (บังคับ) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓  

    
     

  
  

    
 



 

๔๒ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความ
รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์(บังคับ) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เขม๎แขง็ ๓(๒-๒-๕) ๑   

    
  

   
  

    
  

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาท๎องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
 

  

 
  

 
 

  
   

 
 

 
  

 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บังคับ) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร๎างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 

  

  
  

 
 
 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
 

 
 

  

 
 
 

   

 
    

    
 

 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓  
    

     
  

 
  

  
 

 
  

 
 

 



๔๓ 
 

๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ มี 
๖ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตํองาน 
ที่ได๎รับมอบหมายทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีคํานิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให๎เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ใช๎เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล๎าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก๎ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด๎วยความถูกต๎องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล๎อม 
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมสํวนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปรํงใสของสังคมและประเทศชาติ ตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมํถูกต๎อง ไมํใช๎ข๎อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู อาทิ คํานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพื่อจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและพัฒนา
ผู๎เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู๎เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข๎ามศาสตร์  อาทิ 
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ
บูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู๎ในการประยุกต์ใช๎  

๒.๒ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู๎ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู๎และเนื้อหาสาระด๎านมาตรฐานผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ของ
แตํละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู๎ เข๎าใจชีวิต เข๎าใจชุมชน เข๎าใจโลกและการอยูํรํวมกันบนพื้นฐานความแตกตําง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู๎เรียน  



 

๔๔ 
 

๒.๔ มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู๎ เห็นคุณคําและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนาผู๎เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริงและประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลํงข๎อมูลที่
หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู๎ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์  
๓.๓ สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม รวมทั้งการถํายทอด
ความรู๎แกํชุมชนและสังคม 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 

๔.๒ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎เรียน 
ผู๎รํวมงาน ผู๎ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ตํอตนเอง ตํอผู๎เรียน ตํอผู๎รํวมงาน และตํอสํวนรวม 
สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตนเอง กลุํมและระหวํางกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

๔.๔ มีภาวะผู๎น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎มแข็งและกล๎าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ 
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 

๕.๒ สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู๎เกี่ยวข๎องกลุํมตํางๆ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด๎วยรูปแบบ
ตํางๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตํางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ  รับและสํงข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 



 

๔๕ 
 

๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑ สามารถเลือกใช๎ปรัชญาตามความเชื่อในการสร๎างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู๎เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลํงการ
เรียนรู๎แบบเปิดได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตํางกันของของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

๖.๒ สามารถน าความรู๎ทางจิตวิทยาไปใช๎ในการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชํวยเหลือ แก๎ไขและสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียน
ที่ตอบสนองความต๎องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู๎เรียนที่ มีความแตกตํางระหวําง
บุคคล ทัง้ผู๎เรียนปกติและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษหรือผู๎เรียนที่มีข๎อจ ากัดทางกาย 

๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ เรียนรู๎
ผํานการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง สํงเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให๎ท าได๎ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู๎และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือป้องกัน แก๎ไขปัญหาและพัฒนาด๎วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตํอผู๎เรียนโดยยึดผู๎เรียนส าคัญที่สุด 

๖.๔ สร๎างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน แหลํงวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎  มีความสามารถในการประสานงาน
และสร๎างความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
รํวมมือกันพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู ๎มีปัญญารู๎คิดและเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่องให๎เต็มตามศักยภาพ 

๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เชํน ทักษะการเรียนรู๎ 
ทักษะการรู๎เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบรํวมมือ ทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะ
เหลํานี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและการพัฒนาตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาชีพครู (บังคับ) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔                         
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

๓(๒-๒-๕) ๑         
 
                

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนา
หลักสตูร 

๓(๒-๒-๕) ๑         
 
               

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการ
เรียนรู๎  

๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ๎

๓(๒-๒-๕) ๑                         



 

๔๗ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ๎

๓(๒-๒-๕) ๒         
 
               

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ๎

๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จติวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑                         
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหาร
การศึกษาและการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๑         
 

               

 
 



 

๔๘ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวํางเรยีน ๑ 

๑(๙๐) ๑         
 
               

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวํางเรยีน ๒ 

๑(๙๐) ๒         
 
               

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวํางเรยีน ๓ 

๑(๙๐) ๓         
 

               

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑    

๖(๕๔๐) ๔                         

๑๐๐4๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒    

๖(๕๔๐) ๔                         

 



 

๔๙ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชาเอก (บังคับ)  
1121300-62 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 1                         
1131101-62 เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 1                         
1141002-62 หลักชีววิทยา 3(2-2-5) 1                         
1141101-62 พฤกษศาสตร ์ 3(2-2-5) 1                         
1141201-62 สัตวศาสตร ์ 3(2-2-5) 1                         
1142301-62 นิเวศวิทยาและ 
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 

3(2-2-5) 2                         

1142402-62 พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ 

3(2-2-5) 2                         

1142501-62 จลุชีววิทยา 3(2-2-5) 2                         
1143603 โครงการวิจยัทาง
ชีววิทยา 

3(2-2-5) 3                         



 

๕๐ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1143604-62 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 3                         
1143606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับ
ครูชีววิทยา 

3(2-2-5) 3                         

1143701-62 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู๎ชีววิทยา 

3(2-2-5) 3                         

1143702-62 พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ของครูชีววิทยา 

3(2-2-5) 3                         

1151301-62 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 1                         

 
 
 
 



 

๕๑ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชาเอก (เลือก)  
1141001-62 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 2-3                         
1142002-62 สรรีวิทยาและ
ชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต 

3(2-2-5) 2                         

1142005-62 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพในท๎องถิ่น 

3(2-2-5) 2-3                         

1142006-62 ชีววิทยาการ
สืบพันธุ์และการเจริญ 

3(2-2-5) 2-3                         

1142102-62 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

3(2-2-5) 2-3                         

1142104-62 ชีววิทยาของพืช
สมุนไพร 

3(2-2-5) 2-3                         

 



 

๕๒ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1142105-62 พฤกษศาสตร์
เศรษฐกิจ 

3(2-2-5) 2-3                         

1142106-62 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

3(2-2-5) 2-3                         

1142202-62 กีฏวิทยา 3(2-2-5) 2-3                         
1142203-62 ปรสติวิทยา 3(2-2-5) 2-3                         
1142204-62 พฤติกรรมสัตว ์ 3(2-2-5) 2-3                         
1142302-62 ระบบวิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3(2-2-5) 2-3                         

1142401-62 ชีววิทยาของเซลล์
และโมเลกลุ 

3(2-2-5) 2-3                         

1142502-62 จลุชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 2-3                         



 

๕๓ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสือ่สารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1142503-62 จลุวิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 2-3                         
1142504-62 จลุชีววิทยาทาง
การเกษตรและสิ่งแวดล๎อม 

3(2-2-5) 2-3                         

1142505-62 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 2-3                         
1142506-62 ราวิทยา 3(2-2-5) 2-3                         
1142601-62 การสร๎างสื่อการ
เรียนการสอนทางชีววิทยา 

3(2-2-5) 2-3                         

1143003-62 ชีวสถติ ิ 3(2-2-5) 2-3                         
1143403-62 วิวัฒนาการ 3(2-2-5) 2-3                         
1143602-62 เทคนิคทางชีววิทยา
และการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์

3(2-2-5) 2-3                         

1143605-62 ไมโครเทคนิค 3(2-2-5) 2-3                         

 



 

๕๔ 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖2 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู ้
๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3  4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1143607-62 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 

3(2-2-5) 2-3                         

 
 
 



 

๕๕ 
 

หมวดที ่๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 
ก่าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนดังนี้ 

  

ระดับคะแนน     ค่าระดับคะแนน 
 A      ๔.๐๐ 
 B+      ๓.๕๐ 
 B      ๓.๐๐ 
 C+      ๒.๕๐ 
 C      ๒.๐๐ 
 D+      ๑.๕๐ 
 D      ๑.๐๐ 
 E      ๐.๐๐ 
 

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)  
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก่าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ มคอ. ๑    
มคอ. ๒ มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก่ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

- มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
- สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน

นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก่าหนด 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก่ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

๒) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือสาขาวิชาเอกมีการ    
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 



 

๕๖ 
 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
๑) ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

เกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ่านวนหน่วยกิตที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร และ
ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยว่าด้วยการวัดและประเมินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 
 

หมวดที ่๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้
 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑.1 การปฐมนิเทศ 
1.๒ การฝึกอบรมคณาจารย์ใหมํที่ไมํมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด๎านศาสตร์วิชาชีพครู 

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.๓ การพัฒนาด๎านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน๎าใหมํเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและ

การเข๎ารํวมเป็นคณะผู๎วิจัยรํวมกับนักวิจัยอาวุโส 
1.๔ การจัดให๎เป็นผู๎สอนรํวมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

คุณวุฒิและการแตํงตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให๎ค าแนะน าและให๎ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

2.1 การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) สํงเสริมให๎อาจารย์ได๎เพ่ิมพูนความรู๎และทักษะในวิชาชีพของตนเอง ได๎แกํ การ

ฝึกอบรม การศึกษาตํอ การศึกษาดูงานด๎านวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาตําง ๆ  

2) สํงเสริมให๎อาจารย์ผู๎สอนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันทางด๎านวิชาการในแตํละศาสตร์ 
๒.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

๑) สํงเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ  
2) สํงเสิรมการพัฒนาด๎านการวิจัยและสร๎างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผล

งานวิจัยเพื่อให๎มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
3) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาทักษะทางภาษไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตํางประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 
 

หมวดที ่๗ การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

๑.  การก ากับมาตรฐาน 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ่าหลักสูตรและมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ่านวน ๕ คน 
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต่าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก่าหนดในการพิจารณา
แต่งตัง้ให้บุคคลด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก่าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด่าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน่า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 

๓) การด่าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด่าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑ – ๕ ดังนี้ 

๓.๑ ก่าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร 

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

๓.๔ มีการรายงานผลการด่าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด่าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

๓.๕ จัดท่ารายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

๔) ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาด่าเนินการตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานดังกล่าว 

 
 
 
 



 

๕๙ 
 

๒. บัณฑิต 
 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีคุณลักษณะ ดังนี้  

๑) มีค่านิยมร่วม 
๒) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู  
๓) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 
๔) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๕) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  
๖) เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง  

 
๓. นักศึกษา 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖2 มีกระบวนการรับ
นักศึกษา และการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา การให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยูํ 
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนนักศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖2 ได๎ก าหนด

คุณสมบัติของผู๎ที่จะเข๎าศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
๑) ผู๎เข๎าศึกษาต๎องส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวํามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา  
๒) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ๎วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
คุณสมบัติตํางๆ ที่ก าหนดไว๎นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให๎นักศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรายวิชาตํางๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ 
ส าหรับการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได๎ด าเนินการตามกระบวนการตํอไปนี้  
๑. ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/

หรือ 
๒. ผํานการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยเป็นผู๎ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสูํการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการ
เตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษากํอนเข๎าศึกษาและมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎แกํอาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชา เพื่อด าเนินโครงการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาใหมํกํอนจะเปิดภาคการศึกษา 

 
 



 

๖๐ 
 

๓.๓ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให๎

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษาเพ่ือให๎มีแนวโน๎มอัตราการคงอยูํและอัตราการส าเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้
ค่าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส่าเร็จ
การศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 

๑) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนด
ระบบและกลไกการดูแลให๎ค าปรึกษาทางด๎านวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาใช๎คูํมืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ ได๎จากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาใน
ความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให๎ค าปรึกษาได๎ อาจารย์จะสํงตํอไปยัง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตํอไป 

๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข๎าพบ
นักศึกษาในชั่วโมงท่ีปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู๎นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบนอกชั่วโมงที่
ปรึกษาเพ่ือให๎ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือชํวยแก๎ ไขปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของ
นักศึกษาตํอไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร๎องเรียนเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนตํอประธาน

คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตรน าเข๎าสูํการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือหาทางแก๎ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แก๎ไขไมํได๎ ให๎พิจารณาสํงตํอคณบดีเพื่อหาวิธีการแก๎ไขในระดับคณะตํอไป 
 
๔. อาจารย ์
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได๎ก าหนด
กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมรํวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยูํ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

๒. หากอัตราก าลังไมํเพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เสนอ
ขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มตํอคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. มีการคัดเลือกอาจารยใหมํโดยพิจารณาคุณสมบัติให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

๔. นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ยังได๎มอบหมายให๎
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน  



 

๖๑ 
 

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
คณะกรรมการผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในด๎านตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ดังนี้  

๑. จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหมํ เพ่ือให๎มีความรู๎ในด๎านเทคนิค
วิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง  

๒. จัดโครงการอบรมด๎านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าให๎เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสํงผลตํอคุณภาพของหลักสูตร 

๓. ก าหนดให๎อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด๎านการศึกษาตํอ การสร๎าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให๎อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ 

๔. จัดสรรงบประมาณที่ได๎รับจากมหาวิทยาลัยในการสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด๎านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร๎าง
ผลงานวิชาการ 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได๎ก าหนดการ
บริหารจัดการหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด๎วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบันตํอหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช๎ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให๎ทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎การด าเนินงานด๎าน
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแตํละกลุํมแตํละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-
เวลาสอบ และผู๎สอน ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทางหลักสูตรได๎ให๎
นักศึกษาเป็นผู๎เสนอให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่
จะเปิดสอนแล๎ว อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนจะประชุมรํวมกันเพ่ือก าหนดผู๎สอนใน
แตํละรายวิชา โดยการจัดผู๎สอนในแตํละภาคการศึกษานั้นได๎พิจารณาทั้งจากความรู๎ ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือวํามีความส าคัญเป็นอันดับต๎นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่อง
เวลาเรียน-เวลาสอบ ที่ไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู๎เรียนซึ่งปรากฏอยูํในคูํมือแนวทางการ
ประเมินผู๎เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคูํมือแนวทางการประเมินผู๎เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน๎าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



 

๖๒ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ได๎น าระบบ-กลไกไปสูํการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว๎
ใน มคอ.๓ ของรายวิชาที่เปิดสอนอยํางชัดเจนภายใน ๓๐ วัน กํอนเปิดภาคการศึกษา  

อาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตํละรายวิชา ตามกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู๎ทั้ง ๖ ด๎าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาแล๎ว ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕ ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต๎การ
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จัดให๎มีการประชุมเพ่ือให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกทํานก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นตํอการจัดการเรียน
การสอน และน าเสนอตํอคณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือด าเนินการ ที่ผํานมาพบวําสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ที่มีอยูํเดิม มีดังนี ้

๖.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผํนดินและงบรายได๎ เพ่ือจัด

ชื่อต ารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ
อาจารย์ประจ า นอกจากนี้สาขาวิชาชีววิทยามีห๎องเรียนที่ได๎มาตรฐาน และมีวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสื่อ
การเรียนรู๎ ในปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอตํอจ านวนผู๎เรียนในทุกชั้นปี และมีความเหมาะสมส าหรับ
ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีข๎อมูล ดังนี้ 

 

- ห๎องเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๒ และ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง) หมายเหตุ 

๑. ห๎องเรียน    
- ห๎องเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   
- ห๎องเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   
- ห๎องเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   

๒. ห๎องปฏิบัติการทั้งหมด   
- ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   
- ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   
- ห๎องปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห๎องปฏิบัติการศิลปศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   



 

๖๓ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง) หมายเหตุ 
- ห๎องปฏิบัติการดนตรีศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   
- ห๎องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ขนาด ๔๐ คน   ๑   

๓. ห๎องประชุม   
- ห๎องประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด ๑๐๐ คน ๑   
- ห๎องประชุมกล๎วยไม๎ ๑–๒ ขนาด ๒๐ คน ๒   
- ห๎องประชุมแสงเทียน ขนาด ๒๐ คน ๑   

๔. ห๎องสอบวิทยานิพนธ์   
- ห๎องขนาด ๒๐ คน ๑  

๕. ห๎องพักอาจารย์   
- ห๎องพักอาจารย์ประจ าสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  

๖. ห๎องให๎ค าปรึกษา   
- ห๎องให๎ค าปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  
- ห๎องให๎ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  
- ห๎องให๎ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  

 
- ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง)  หมายเหตุ 
๑. ห๎องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๒๐ คน ๒ ห๎อง  
๒. ห๎องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๔๐ คน  ๒ ห๎อง  
๓. ห๎องปฏิบัติการโครงงานวิจัย ขนาด ๓๐ คน ๒ ห๎อง  
4. ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการอัจฉริยะภาพทางชีววิทยา (ห๎อง SC 

๔๑๓) ขนาด 30 คน ประกอบด๎วยชุดเครื่องมือ ได๎แกํ 
-ชุดกล๎องจุลทรรศน์ชนิด Bright field Dark field และ Phase 
contrast Microscope และชุดอุปกรณ์ถํายภาพจากกล๎อง
จุลทรรศน์ จ านวน 1 ชุด 
-ชุด Computer ตํอกับกล๎องจุลทรรศน์ จ านวน ๑ ชุด Smart 
TV 55” จ านวน ๑ เครื่อง 
-ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาด 84” จ านวน ๑ ชุด 
-Projector จ านวน 1 เครื่อง 
-ชุดเครื่องเสียง ล าโพงและไมโครโฟน 1 ชุด 
-ชุดโต๏ะวางกล๎องจุลทรรศน์ และวางคอมพิวเตอร์ พร๎อมเก๎าอ้ี 
จ านวน ๒ ชุด 

1 ห๎อง  

 

 
 



 

๖๔ 
 

- ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน อาคาร ๒๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง)  หมายเหตุ 
๑. ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๔๐ คน  ๔  

 
- อาคาร ๔ (ตึกแฉก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
1. ชั้น ๑ ห๎องพิพิธภัณฑ์ทางชีววิทยา ประกอบด๎วยตัวอยํางสิ่งมีชีวิตชนิดตําง ๆ ทั้งพืช

และสัตว์ที่เก็บรักษาไว๎ด๎วยการดองและการสตั๊ฟ สามารถรองรับการเรียนการสอน 
ครั้งละ 4๐ คน 

2. ชั้น ๒ ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการชีววิทยา (ป.ชีววิทยา) ประกอบด๎วย 
2.1 ชุดเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา  
2.2 ชุดหุํนจ าลองทางชีววิทยา จ านวน ๔๙ ชุด  
2.3 ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพ่ือประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา” จ านวน 

1 ชุด ดังนี้ 
2.3.1  อุปกรณ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Rotary microtome) และอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 1 ชุด  
2.3.2  ชุดอุปกรณ์อํางลอยเนื้อเยื่อ (Tissue float bath) และอุปกรณ์

ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
2.3.3  ชุดอุปกรณ์เครื่องหลํอบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding center) และ

อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
2.3.4  ชุดอุปกรณ์เครื่องอํุนสไลด์ (Slide warmer) และอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 1 ชุด  
2.3.5  ชุดอุปกรณ์ตู๎อบลมร๎อน (Hot air oven) และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 

1 ชุด  
2.3.6  ชุดอุปกรณ์เครื่องกวนสารชนิดแมํเหล็กพร๎อมให๎ความร๎อน (Hot plate 

with stirrer) และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
2.3.7  ชุดอุปกรณ์ตู๎ดูดควัน (Fume hood) และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน      

1 ชุด  
2.3.8  ชุดอุปกรณ์เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ (Tissue processor) 

และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
2.4 ชุดปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอนทางชีววิทยา จ านวน 1 ชุด 
2.5 ชุดโต๏ะ-เก๎าอ้ีปฏิบ๎ติการ สามารถรองรับที่นั่งในการเรียนการสอน จ านวน ๓๐ 

คน  
 
 



 

๖๕ 
 

3. บริเวณพ้ืนที่ด๎านข๎างและด๎านหลังอาคารตึกแฉก ประกอบด๎วย สวนพฤกษศาสตร์ 
(Botanical Garden) สวนผีเสื้อ พืชยุคไดโนเสาร์ และหุํนจ าลองไดโนเสาร์ชนิดตํางๆ ของสาขาวิชา
ชีววิทยา ที่ประกอบด๎วยทั้งพืชชั้นต่ าและพืชชั้นสูงในแตํละ Phylum พืชยุคไดโนเสาร์ที่หาดูยาก เพ่ือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาทุกชั้นปี และแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน 
และชุมชนโดยทั่วไป สามารถรองรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ได๎ครั้งละ ๘๐ คน  

- วัสดุครุภัณฑ์ (อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ๑๐ เครื่อง  
๒. เครื่องฉาย LCD ๑๕ เครื่อง  
๓. ล่าโพง ไมค์ลอย ๑๕ ตัว  
๔. โปรแกรมส่าเร็จรูป ๓ โปรแกรม  
๕. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง  
๖. เครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง    
๗. ผ้าปูโต๊ะ ๑๕ ผืน  
๘. บอร์ด ๒๐ บอร์ด  
๙. โต๊ะหน้าขาว ๑๐ ตัว  
๑๐. พานพุ่ม ๓  คู ่  
๑๑. ผ้าสีต่างๆ ๒๕ ผืน  

 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
๑. ข๎อมูลโรงเรียนเครือขํายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเลย  จังหวัด

ขอนแกํน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดชัยภูมิ 
๒. โรงเรียนต๎นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได๎แกํ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเลย 
๓. ผู๎บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศวิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียน

เครือขํายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

- ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ ได๎จัดให๎บริการ จ านวน ๒ แหํง ได๎แกํ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 
๑. ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให๎บริการที่ อาคาร ๒ 

- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  
- คูํมือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
- ต าราเรียนภาษาไทยและตํางประเทศ 
- วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

 
๑๐,๐๕๕  เลํม  

๑,๒๓๐  เลํม 
๔๑๕  เลํม 

๑,๑๐๑  เลํม 

 



 

๖๖ 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะเพ่ือสืบค๎นข๎อมูล ๓  เครื่อง  

๒. ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์เคลื่อนที่จัดให๎บริการที่ห๎องโถง ตึก ๒๓ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 
- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 
- วารสาร 
- หนังสือพิมพ์ 

 
๙๔๕ เลํม  
๘๗๓ เลํม 
๑๒๔ เลํม 

๕ ฉบับ/วัน 

 

 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎อื่นๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
๑. ห๎องสมุดส านักวิทยบริการ (ดังตารางด๎านลําง) 
๒. ห๎องประชุมขุมทองวิไล 
๓. สนามกีฬาทุํงขุมทอง 
๔. โรงพลศึกษา 
๕. สนามกีฬารํวมใจ 

 

- ห๎องสมุดส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

หนังสือเกําชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแกํน(ภาษาอังกฤษ) 
ห๎องปฏิรูปการศึกษา ชั้น ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง (ลํวงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห๎องไทเลย ชั้น ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 
ห๎องหนังสืออ๎างอิง ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแกํน(ภาษาไทย) 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 
สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น ๑  
หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 

๒๘,๖๐๘  เลํม 
๔,๓๒๑  เลํม 
๓๘๙   เลํม 
๒๗๙ เลํม 

๓,๙๙๑  เลํม 
๗๙๖  เลํม 
๒๕๓  เลํม 

๑๒,๓๖๒ เลํม 
๒,๗๙๓  เลํม 
๖,๒๑๔  เลํม 

๒๘๕  เลํม 
๑,๘๗๔  รายการ 

๒,๕๕๒  เลํม 
๑๓,๖๕๗  เลํม 

๓๔๒  เลํม 
๙๙๒  เลํม 
๘๔๐  เลํม 

๑,๓๒๕ เลํม 
๖๖  เลํม 

๖๐,๖๘๓ เลํม 

มีการใช๎ทรัพยากร
รํวมกันในมหาวิทยาลัย 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20(%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20700-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=DVD-ROM%20CD-ROM%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201%20(SET%20Conner)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-600


 

๖๗ 
 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

วารสาร และสิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 
มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

๑๗๒  เลํม 
๒,๒๔๗  เลํม 

๔๐๓  เลํม 
๔๖๖  เลํม 

 
๒.๖.๒  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

บริหารจัดการโดยประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดหาเอกสาร หนังสือ ต ารา หรือฐานข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของอาจารย์และ
นักศึกษาได๎ศึกษาค๎นคว๎า 

ส าหรับห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นห๎องสมุดยํอยก็ต๎องจัดหาหนังสือ ต าราและสื่อ
การสอนตํางๆ เพ่ือให๎บริการอาจารย์และนักศึกษาด๎วย 

นอกจากนี้ยังให๎คณะครุศาสตร์ประสานงานกับคณะอ่ืน ๆ ซึ่งทุกคณะมีห๎องสมุด
บริการอาจารย์และนักศึกษาตนเองอยูํแล๎ว ให๎อนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได๎เข๎า
ศึกษาหาความรู๎ได๎จากห๎องสมุดคณะตําง ๆ ได๎ด๎วย 

๒.๖.๓  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ได๎จากการประเมินจากความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตํอสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่คณะจัดให๎ นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู๎สอนที่มีตํอการให๎บริการด๎านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและบริการตําง ๆ ที่คณะ
จัดให๎อีกด๎วย 
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http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99)


 

๖๘ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ มีสํวนรํวมใน          

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยํางน๎อยกํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ   
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล๎ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด๎านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕๐ ตํอป ี

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี
ตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํเฉลี่ยไมํน๎อย
กวํา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได๎รับเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมความเป็นครูครบถ๎วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู๎กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/นักศึกษาที่ส่ า เร็จการศึกษาต้องผ่ านเกณฑ์ประเมิน
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาท่ีส่าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ตํอไป  



 

๖๙ 
 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช๎ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว๎เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอนจะต๎องประเมินผู๎เรียนในทุกๆ หัวข๎อวํามีความ
เข๎าใจหรือไมํ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยํอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โต๎ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข๎อมูลจากที่กลําวข๎างต๎น
แล๎วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจหรือไมํหากวิธีการที่ใช๎ไมํสามารถท าให๎
ผู๎เรียนเข๎าใจได๎ ก็จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจหรือไมํในเนื้อหาที่ได๎สอนไป  หากพบวํามีปัญหาก็จะต๎องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตํอไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให๎นักศึกษาได๎มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งด๎านทักษะกลยุทธ์การ

สอนการตรงตํอเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช๎สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร  และต๎องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และรายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน๎าที่ของครูทุกอยํางเสมือนเป็นครูประจ าการคน
หนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องกัน เป็นเวลาอยํางน๎อย 1,080 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็น
ชํวงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู๎ของนักศึกษาวําสามารถ
ปฏิบัติงานได๎หรือไมํ มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด๎านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมด
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตํละรายวิชา 

 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข๎อ 
๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย ๓ คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอยํางน๎อย ๑ คน ที่ได๎รับการแตํงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได๎ก าหนดให๎ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด๎านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่องทุก 5 ปี 
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๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

จากการรวบรวมข๎อมูล การสัมมนาและการประชุม ผู๎บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู๎ใช๎
บัณฑิต จะท าให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได๎ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงยํอยใน
การปรับปรุงยํอยนั้นควรท าได๎ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให๎หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  
1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
 English Speaking and Listening Skills 

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข๎อความสั้นๆ แล๎วจับ
ใจความ ใช๎ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เชํน ข๎อมูลพื้นฐานและข๎อมูลของครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท๎องถิ่น การจ๎างงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงํายและเป็นกิจวัตรท่ีต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลโดยตรงและ
ไมํยุํงยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ๎นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทางไวยากรณ์ในการพูดโต๎ตอบใน
สถานการณ์ท่ีแตกตํางหลากหลาย โดยใช๎ภาษา น้ าเสียง กิริยาทําทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ
รู๎ถึงวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา โดยเน๎นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อําน เขียน การสื่อสาร การ
สืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ตํางๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of 
communicative activities, Speaking and practice in different situation including using 
language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily life 
and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, listening, 
reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for information, and 
practice in communication through several different situations  
 
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) 
 Thai for Communication 

ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอยํางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตํางๆ ระดับของภาษา การใช๎น้ าเสียง
ในการพูดสื่อสาร อํานออกเสียงตามอักขรวิธี อํานจับใจความจากงานเขียนประเภทตํางๆ เขียนผลงาน
ประเภทตํางๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อํานและเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking 
in things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and 
in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types 
of works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, 
reading and writing 
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๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) 
 English Usage for Communication 

เข๎าใจข๎อมูลท่ีได๎จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย 
บันทึกข๎อเท็จจริงโดยใช๎ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข๎อท่ีคุ๎นเคยและสนใจ ให๎ค าแนะน า ให๎เหตุผล
และกลําวร๎องทุกข์ได๎ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน๎า แสดงความรู๎สึก เลําประสบการณ์ของตนเอง โต๎แย๎ง
และให๎เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข๎อท่ีคุ๎นเคยและสรุปข๎อมูลได๎ อํานเพื่อหาใจความส าคัญและ
จับประเด็นอยํางรวดเร็วและระบุข๎อมูลจากสิ่งท่ีอําน เขียนรายงานในหัวข๎อท่ีคุ๎นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข๎องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนา
ทักษะฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นตํอการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal 
interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk 
about unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make 
a presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use 
reading comprehension techniques to find main idea and support details or related 
information. Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, 
and expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order 
to develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 
 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
 English for Professional Purposes 

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โต๎ตอบอยํางคลํองแคลํวและเป็น
ธรรมชาติโต๎ตอบกับผู๎พูดท่ีเป็นเจ๎าของภาษาได๎โดยไมํมีความเครํงเครียด สร๎างถ๎อยค าท่ีชัดเจนและมีความ
ละเอียดในหัวข๎อท่ีหลากหลาย โดยมีความเข๎าใจจุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความซับซ๎อนท้ังรูปธรรมและ
นามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะท่ีมีความได๎เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผํานกิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with native speaker in 
the English saturated atmosphere, practice with text representing spoken language in 
abstract and concrete, describe perspective on problem about advantage and 
disadvantage, practice using English for communication through English Camp 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 
 Aesthetics 

ขับร๎องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตํละประเภทและ
เพลงร าวงมาตรฐาน เลํนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม
นันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้าย
นิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู๎ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงานและ
วิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard dance songs, play musical instruments, design and organize recreation activities, 
dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze principles of 
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, 
create art works, present and criticize the art works 
 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เขม็แข็ง ๓(๒-๒-๕) 
 Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกตํางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทําเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยูํรํวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยํางสันติตามหลักขันติธรรม การสร๎างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต๎นท่ีเกี่ยวข๎อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน๎าท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข๎มแข็งและเคารพสิทธิผู๎อื่นอยํางมีเหตุผล มีจิตส านึก 
รับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws related to democratic way 
of life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s 
right, have a volunteer spirit and public mind 
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๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 
 The King Wisdom for Local Development 

ประยุกต์ใช๎หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได๎ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู๎เพื่อการพัฒนาชุมชนต๎นแบบตามศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาอยํางเป็น
รูปธรรมและรํวมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือขําย 

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and principles of the royal 
projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 
 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
 Health Promotion and Care 

สืบค๎น วิเคราะห์ สรุปการสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร๎างเสริม
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู๎ 
ความพร๎อมในสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะในด๎านท่ีส าคัญ 

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, 
the importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create 
and arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 
sports and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of 
main issue   
 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค๎น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะท่ีส าคัญตํอการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยํางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century effectively 

 
 
 
 
 
 



 

๗๗ 
 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
 Logical thinking 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดสํวน 
ร๎อยละ การแก๎โจทย์ปัญหา การให๎เหตุผล การให๎เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก๎ปัญหา การเลือกใช๎แนวทางได๎
อยํางเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข๎อมูลขําวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข๎อมูลได๎ 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 
operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena 
that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today' global and making decisions based 
on data 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
1) กลุ่มวิชาชีพครู 

1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-2-1) 
 Individual Development Plan 

จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน๎าท่ีครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผํานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง  เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through 
the lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, 
attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 
1011201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirittuality for Teacher 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนด๎วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นแบบอยํางท่ีดี มึคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข๎มแข็ง ด ารงตนให๎เป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาของผู๎เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู๎เกี่ยวกับคํานิยม
อุดมการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวัญญาณความเป็นครู กฎหมาย
ส าหรับครู สภาพการณ์พัฒนาวิชาชีพครู โดยการใช๎การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นประสบการณ์กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช๎การสะท๎อนคิดเพื่อนไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู๎ ทันสมัย 
และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a 
role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and 
society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values,Ideology, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of 
teacher professional development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 
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1021201-62 การพัฒนาหลักสูตจร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี
สอดคล๎องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช๎และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช๎ความรู๎
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและท่ีเกี่ยวข๎อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช๎ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน๎มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให๎เป็นผู๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 
major related to school and community context, implement and evaluate curriculum 
through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of curriculum development in 
educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic 
education curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, 
curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a 
person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
 Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-
being,  integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology 
in instruction by using learning theories, instructional innovation for skills development in 
the 21st century,  integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media and  
learning resources in local community,  digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed person in developing 
learners full fil their potential 
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๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีปัญญารู๎คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล๎องกับบริบทและความแตกตําง
ระหวํางบุคคลของผู๎เรียน ผู๎เรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง จรรยาบรรณในการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให๎สามารถเลือกและประยุกต์ใช๎นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช๎การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มี
ความรอบรู๎ และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators 
based on contexts, learner individual differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Measurement and Evaluation             

วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริงด๎วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน ผู๎เรียนท่ีมี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ สะท๎อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู๎เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู๎  โดยใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให๎ข๎อมูลป้อนกลับท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน แนวทางการใช๎
ผลการวัดและประเมินผลผ๎ูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อให๎สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเหมาะสมและสร๎างสรรค์และใช๎การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู๎ และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 
development of learning management under the concepts and theories of measurement 
and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
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๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ ๓(๒-๒-๕) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก๎ปัญหาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน สร๎างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนท่ี
สอดคล๎องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตํางหลากหลายของผู๎เรียน ผู๎เรียนท่ีมีความ
ต๎องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาของผู๎เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร๎าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหา
และพัฒนาผู๎เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล๎องกับบริบทของชุมชน เพื่อให๎สามารถน าผลการวิ จัยไปใช๎ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และพัฒนาผู๎เรียน และใช๎การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูท่ีดี มีความรอบรู๎และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to implement 
research results in developing learning management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 
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๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 Psychology for Teacher       

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการ
ให้ค่าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย 
เด็กท่ีมีความต้องการจ่าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส่าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความต้องจ่าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค่าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน่าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational 
psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for 
learning, learning and development promotion by age and individual difference of 
learners, learning management for learners with special needs, analyze, solve problems, 
apply, design learner behavior management to develop learners according to their 
potential and ages, explore the case studies and the reflective practice to design learner 
assistant and development based on individual ability of each learner, persist to develop 
learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report 
system to give the advice guideline and feedback to parents and related people which 
leads to collaboration in learner development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
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๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education 

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท่าแผนงานและ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด่าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต
ท่ีมั่นคง มีงานท่า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of the strategic policy for 
the preparation of plans and educational development programs and communities, 
design; implement the quality assurance in education work that is consistent with 
educational institutions. With knowledge of educational administration,  information 
system for school administration, quality assurance education, and the philosophy of 
sufficiency economy to create immunity for learners, educational management of 
educational institutions at each level and type of education by using a variety of learning 
management processes to develop oneself to have a good attitude, right base on 
country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context wisely, 
modern society and keeping pace with changes 
 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) 
 Language for Communication 

ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ่าเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส่าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

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



 
 

86 
 

1.2) วิชาวิชาปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏบิัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) 
 Practicum Teaching 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณตํอตนเองและตํอวิชาชีพ รอบรู๎บทหน๎าท่ีครูผู๎สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข๎าใจ
บริบทชุมชน  รํวมมือกับผู๎ปกครองในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎ในการพัฒนา ดูแล ชํวยเหลือผู๎เรียนให๎มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังใน
และนอกสถานศึกษา ผํานกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน๎าท่ีครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู๎และน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC)  เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and 
faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties 
of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities 
for teacher profession development both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude the 
lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of 
knowledge and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and 
learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏบิัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน ๒   ๑(๙๐) 
 Practicum Teaching 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู๎ชํวยครูรํวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎สื่อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ในรายวิชาเฉพาะด๎าน บูรณาการองค์ความรู๎
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล๎องกับสถานศึกษาแตํละระดับ บริหารจัดการเรียนรู๎ท่ีมีคุณภาพและสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎
ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน รํวมมือกับผู๎ปกครองในการพัฒนา ดูแล ชํวยเหลือผู๎เรียน ให๎มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให๎มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางด๎านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข๎ารํวมโครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการ
สํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อ
น าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏบิัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน ๓ ๑(๙๐) 
 Practicum Teaching 3   

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ี
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี
ทันสมัย รํวมมือกับผู๎ปกครองในการพัฒนาและมุํงมั่นในการแก๎ปัญหาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด๎วย
กระบวนการวิจัยท่ีถูกต๎องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจนจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนา
ตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' 
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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๑๐๐๔๘๐๔-๖๒   ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 
 Internship 1 

ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสูํการเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข๎ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท้ังในและนอกห๎องเรียน สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด๎วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต๎องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจนจากการเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎เกิด
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ 
ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

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 
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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๑๐๐4๘๐๕-๖๒   ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๕๔๐) 
 Internship 2 

ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสูํการเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข๎ากับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท้ังในและนอกห๎องเรียน สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด๎วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต๎องตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจนจากการเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎เกิด
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

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 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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2) กลุ่มวิชาเอก 
2.1) วิชาเอกบังคับ 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๒๑๓๐๐-62  ฟิสิกส์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Physics  

อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนท่ีในลักษณะตําง ๆ กฎการเคลื่อนท่ีของนิว
ตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร๎อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า
และแมํเหล็ก คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Knowledgeable and understanding, can explain analyze and create 
project which can be integrated into details of vector, type of motion, Newton’s law, work 
and energy, momentum, equilibrium, fluids, heat, mechanical waves, sound, light and 
visual aids, electromagnetic waves, atomic physics, nuclear physics by using inquiry 
process and appropriate laboratory for used to learning management 
     
๑๑๓๑๑๐1-62 เคมีพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Chemistry  

อธิบายหลักเบ้ืองต๎นทางเคมี โครงสร๎างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติ
ของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๏าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีและกรด-เบส และ
ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Explain the basic principle chemistry; atomic structure; stoichiometry; 
chemical bond; properties of representative element and transition element; gas; solid; 
liquid; solution; chemical equilibrium and acid-base; include with practice on laboratory 
techniques using scientific skills 
  
1141002-62 หลักชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Principles of Biology  

อธิบายสมบัติและสํวนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์และเมแทบอลิซึม เซลล์
และการแบํงเซลล์ เนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์ด๎วยแสงและการหายใจ การล าเลียงในสิ่งมีชีวิต การ
ท างานของระบบตําง ๆ การสืบพันธุ์และการเจริญ พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Describe the properties and chemical components of living organisms; 
Enzyme and metabolisms; Cell and cell divisions; Tissue of organisms; Photosynthesis and 
respiration; Working of organ systems in living things; Reproduction and growth; Genetic in 
living things; Classification; Evolution of life; Ecology and experimental to related with 
course contents by using scientific process skills 
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๑๑๔๑1๐๑-62 พฤกษศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
 Botany  

อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์พืช เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคและการ
ล าเลียงของพืชมีดอก การสังเคราะห์ด๎วยแสง การตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมและฮอร์โมนพืช นิเวศวิทยาของ
พืช วิวัฒนาการ การจ าแนก การใช๎ประโยชน์ การรวบรวมและเก็บตัวอยํางพืชในท๎องถิ่น และปฏิบัติการท่ี
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Definition and theory of plant cell; plant tissue; plant morphology; 
plant anatomy and translocation of angiosperm; photosynthesis; plant response; plant 
hormone; plant ecology; plant evolution; classification, plant collection of local plants; 
operations that are consistent with the course content using scientific process skills 
  
๑๑๔๑๒๐๑-62 สัตววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Zoology  

อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์สัตว์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาค การ
สืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ การจ าแนกสัตว์ การรวบรวมและเก็บตัวอยําง
สัตว์ในท๎องถิ่น และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Description principles of animal cell theories, animal tissue, 
morphology, anatomy, reproduction, growth and development, ecology, evolution, 
classification, local animal collection and preservation and experimental operating  to 
related with course contents by using scientific process skills 
 
1142301-62 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์ ๓(๒-๒-๕) 
 Ecology and Conservational Biology  

อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศ ไบโอม พลังงานในระบบนิเวศ วัฏจักร
ของสาร นิเวศวิทยาของประชากร ปัจจัยจ ากัดของสิ่งมีชีวิต การแพรํกระจายและการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี 
พฤติกรรมนิเวศ มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา เห็นคุณคําทรัพยากรอันน าไปสูํการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์และจัดการห๎องเรียนธรรมชาติได๎อยําง
เหมาะสมปลอดภัย 

Explain principles and theories about ecosystems; Biomes; Ecological 
energy; Cycle of substances; Population ecology; Limiting factors of life; Distribution and 
change instead; Ecological behavior; Pollution; Natural resource and environmental 
management; Operations that are consistent with the course content; Appreciating the 
resources that lead to conservation and utilization and manage the natural classroom 
properly and safely 
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๑๑๔2๔๐๒-62 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ๓(๒-๒-๕) 
 Genetics and DNA Technology  

อธิบายหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลล์ท่ีเกี่ยวข๎องกับพันธุ
ศาสตร์ การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การท างานและการควบคุมการแสดงออกของ
จีน จีนกับการก าหนดลักษณะสิ่งมีชีวิต การกลายระดับจีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The basic principles of genetics; cells and organelles related to genetics; 
genetic transmission; genetic material; function and control of gene expression; genes and 
life characteristics; genes and chromosome mutation; population genetics; genetic 
engineering and DNA technology and experimental operating  to related with course 
contents 
 
1142501-62 จุลชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Microbiology  

อธิบายประวัติและเทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การ
เจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจ าแนกหมวดหมูํ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ๎มกัน 
และการประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ในด๎านตําง ๆ อธิบายค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข๎องได๎ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับ
เนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

The history and Microbial techniques; morphology; physiology; growth 
and reproducti0ns; microbial genetics, taxonomy, microbial control; immunity and 
microbial application; vocabulary and experimental operating  to related with course 
contents by using the laboratory properly and safely 

 
๑๑๔๓๖๐๓-62 โครงการวิจัยทางชีววิทยา ๓(2-2-5) 
 Research Project in Biology  

อธิบายหลักและกระบวนการวิจัยทางชีววิทยา การสร๎างนวัตกรรม ปฏิบัติการวางแผน
และจัดท าโครงการวิจัยทางชีววิทยา การเขียนและการเสนอผลงานวิจัยภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

Explain the principle and process of biology research; innovative 
creations; plan and conduct a research project in biology; reporting and research 
presentation under the faculty's supervision 
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๑๑๔๓๖๐๔-62 สัมมนาทางชีววิทยา ๑(๐-๒-๑) 
 Seminar in Biology  

ค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลเอกสารงานวิจัย อภิปรายปัญหา น าเสนอผลงานในรูปแบบ
การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการด๎านชีววิทยา สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการอําน
สรุปสาระส าคัญ 

Search and collect data of researches; discussion; presentation in the 
form of seminar and exchange the academic experiences in Biology; able to use English in 
summarizing the main idea 
 
1143606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 STEM Education for Biology Teacher  

อธิบายความหมายและความส าคัญของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักการของสะเต็มศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การบูรณาการสะเต็ม 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร๎างสรรค์นวัตกรรมสะเต็ม
ศึกษา ข๎อดีและข๎อจ ากัดของนวัตกรรมสะเต็มศึกษา และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Meaning and importance of innovation, science, technology, 
engineering, methematics; principle of STEM education; problem analysis; STEM 
integration; learning management using STEM; engineering design; creation of STEM 
innovation; advantages and limitation of STEM innovation and and experimental operating  
to related with course contents 
  
๑๑๔๓๗๐๑-62 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development and Biological Learning Management 

อธิบายเนื้อหาและปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์สาระและมาตรฐาน
โครงสร๎างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู๎ การบริหารจัดการชั้นเรียนชีววิทยา การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ชีววิทยา 

Describe the contents and practice of curriculum analysis and the 
development of basic education curriculum, science learning strand; Preparation of course 
descriptions; Analysis of subject matter and standard of course structure; Learning 
management plan; Management of biology classes; Biology learning measurement and 
evaluation 
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๑๑๔๓๗๐๒-62 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Teaching Behavior of Biological Teacher 

ออกแบบการเรียนรู๎และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาคตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช๎การสร๎างผลลัพธ์การ
เรียนรู๎ท่ีเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอาทิ สะเต็มศึกษา วิเคราะห์และน าเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยาในชั้นเรียน 

Learning design and create a biology learning plan; Practice in micro 
teaching according to the standard and indicators of the basic education core curriculum 
by creating a learning effect that focuses on learners such as STEM Education; Analyze 
and present problems in teaching and learning biology in the classroom 
 
๑๑๕๑๓๐๑-62 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Mathematics 

อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต๎น ระบบสมการเชิงเส๎นและสมการก าลังสอง 
พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก 
จ านวนเชิงซ๎อน ล าดับและอนุกรม ความนําจะเป็นและสถิติเบ้ืองต๎น ก าหนดการเชิงเส๎น 

Algebra and introduction to geometry  equation systems and quadratic 
equations surface area and volume inequality set and real number systems logic relation 
and function analytic geometry and conic sections exponential and logarithmic functions 
trigonometry vector and matrix complex number sequence and series probability and 
introduction to statistics linear programming 
  

2.2) วิชาเอกเลือก 
 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๔1001-62 ชีววิทยาพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Biology  

เรียนรู๎หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การท างานของระบบตํางๆ การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ 
พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝึกปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

Learning in principles; Theory of chemical components in living 
organisms; cells; tissues; growth and development of living organisms; reproductions; 
functional systems; evolution; genetics; ecology; include with practice on laboratory 
techniques using scientific skills 
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๑๑๔๒๐๐๒-62 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวติ ๓(๒-๒-๕) 
 Physiological and Biochemical Basis of Life  

อธิบายชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ วิตามินและนิวคลีโอไทด์ เม
แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ การขนสํงและการล าเลียงในสิ่งมีชีวิต อิเล็กโทรไลท์
และจลศาสตร์การธ ารงดุลรํางกาย สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาของระบบตําง ๆ ในรํางกายมนุษย์ และ
ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Biochemistry of biomolecules; enzymes and coenzymes; vitamins and 
nucleotides; metabolism of biomolecules; computational biochemistry; chemical 
transportation of organisms; electrolites and kinetics of homeostasis; plant physiology; 
physiology of human organ systems and experimental operating  to related with course 
contents by using scientific process skills 
  
๑๑๔๒๐๐๕-62 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิน่ ๓(๒-๒-๕) 
 Local Life Science  

ฝึกกระบวนการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น และความรู๎แบบองค์
รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล โดยจัดท าโครงการส ารวจข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นแล๎วใช๎ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการวิจัยในการทดสอบหรือทดลองเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
หรือน าไปสูํการแก๎ปัญหาและการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

Biological science learning process of local life science and holistic 
knowledge from rational thinking process using information survey of local life science 
project; science processing skills and experimental research skills for understanding in 
local life science or to problem-solving and sustainability 

 
๑๑๔๒๐๐๖-62 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ ๓(๒-๒-๕) 
 Reproduction and Development Biology  

อธิบายการสืบพันธ์ุของพืชและสัตว์ โครงสร๎างและหน๎าท่ีของระบบสืบพันธุ์ การสร๎าง
เซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของคัพภะ ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการ
สืบพันธ์ุและการเจริญ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The reproduction of animal and plant; reproductive system with 
functional and structural; gametogenesis; fertilization; embryo development; several 
effective to development process; technology for reproduction and growth; ethics and 
relate laws and experimental operating  to related with course contents 
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๑๑๔๒๑๐๒-๖๒ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพชื ๓(๒-๒-๕) 
 Plant Tissue Cultures  

อธิบายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง เทคนิคปลอดเชื้อ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชรูปแบบตําง ๆ การน าไปใช๎ประโยชน์ ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดย
ใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Explain the principle of plant tissue culture; aseptic technique; patterns 
of plant tissue culture; utilization; include with practice on basic of laboratory techniques 
in related topics using appropriately and safely laboratory 
  
๑๑๔๒๑๐๔-๖๒ ชีววิทยาของพืชสมุนไพร ๓(๒-๒-๕) 
 Biology of Medicinal Plant  

อธิบายความหลากหลายของพืชสมุนไพร การพัฒนาพืชสมุนไพรโดยใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา สารส าคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความส าคัญและการใช๎
ประโยชน์ วิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา
โดยมีการศึกษานอกสถานท่ี 

Diversity of Herb, Development of medicinal plants using modern 
technology, The botanical and Ecological of plant, Pharmacological, Utilization of 
Medicinal Plants, Ingredients, Herb Product and Processing, Experiments and Field Trip 
 
๑๑๔๒๑๐๕-๖๒ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓(๒-๒-๕) 
 Economic Botany  

อธิบายเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลกและประเทศไทย ความส าคัญ แหลํงผลิต 
สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน แนวโน๎มการผลิตในอนาคต การใช๎ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ ตลอดจน
ปัญหาการผลิตและแนวทางในการแก๎ไข ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยมีการศึกษานอก
สถานที่หรือกรณีศึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญ 

The important economic crops of the world and Thailand; the 
importance of production sources; the current production situation; Future production 
trends; Utilization of economic crops; As well as production problems and solutions; 
Experimentations that are consistent with the course content, with field trips or case 
studies from experts 
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๑๑๔๒๑๐๖-๖๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(๒-๒-๕) 
 Botanical Garden in School  

อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์
พระราชา การสร๎างจิตส านึกในการรักทรัพยากรท่ีมีในสถานศึกษาและท๎องถิ่นใกล๎เคียงด๎วยงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบูรณาการทรัพยากรให๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ งานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น การบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น การอนุรักษ์ การพัฒนาและการน าไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนแกํ
มหาชนชาวไทย ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The principles and theories about the importance of natural resources 
according to the King's philosophy; Creating awareness of the love of resources available 
in schools and localities nearby by the school botanical garden; The integration of 
resources into teaching materials in the learning strand according to the curriculum of the 
Ministry of Education; Local resource base work; Management of botanical gardens in 
schools and local resource bases; Conservation; Development and sustainable utilization 
of Thai people; Experimentations that are consistent with the course content 
   
๑๑๔๒๒๐๒-๖๒ กีฏวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Entomology  

อธิบายสัณฐานวิทยาของแมลง สรีรวิทยา การจ าแนก การกระจาย ความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การแพทย์ และการเกษตร การควบคุมและการก าจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บรักษา
ตัวอยํางแมลง ประโยชน์ของแมลงในท๎องถิ่น ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการ
อยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Description of insect morphology, physiology, classification, distribution, 
economic important to insect and related on medicine, agriculture pest control, insect 
collection and preservation, important roll of insect in community and experimental 
operating  to related with course contents by using the laboratory properly and safely 
    
๑๑๔๒๒๐๓-๖๒ ปรสิตวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Parasitology  

อธิบายความหลากหลายชนิดของปรสิตในสัตว์ รวมท้ังวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา 
วงจรชีวิต การด ารงชีวิต การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหวํางปรสิตและผู๎อาศัย พยาธิก าเนิด 
ระบาดวิทยา การรักษา การป้องกันและการควบคุมปรสิตท่ีมีการระบาดในมนุษย์และสัตว์ท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการตรวจสอบปรสิต ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Description of parasites diversity definitive hosts, evolution, morphology, 
life cycle and life span, reproduction, ecology, relationship between parasite and host, 
pathogenesis, epidemiology, treatment, protection and distributed control of parasitic 
detection techniques and experimental operating  to related with course contents 
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๑๑๔๒๒๐๔-๖๒ พฤติกรรมสัตว ์ ๓(๒-๒-๕) 
 Animals Behavior  

อธิบายหลักการวิวัฒนาการ การปรับตัว ประเภทพฤติกรรมสัตว์ สาเหตุปัจจัยในด๎าน
พฤติกรรมสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์ท๎องถิ่น การสํงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสัตว์เพื่อการเติบโต การขยายพันธ์ุ 
การน าไปใช๎ประโยชน์ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา   

Description principles of evolution; adaptation; type of animal behavior; 
cause to animal behavior expression; conservation of local animals; promotion and 
animal behavior development; breeding; utilization and experimental operating  to related 
with course contents 
    
๑๑๔๒๓๐2-62 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
 Systematics and Biodiversity  

อธิบายหลักการทางระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ คลาโดแกรมและ
ไฟโลเจเนติกทรี ความส าคัญและประโยชน์ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การจ าแนกและการต้ังชื่อสิ่งมีชีวิต 
ความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีน าไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในท๎องถิ่นของประเทศไทย ปัจจัยท่ีสํงผลกระทบ การอนุรักษ์และสนธิสัญญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณคําทรัพยากรอันน าไปสูํการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ 

Principle of systematic and biodiversity; cladogram and phylogenetic 
trees; important and benefit of classification of organisms; classification and nomenclature 
of organisms; important and benefit of biodiversity for economic development from 
biodiversity base; biodiversity in local of Thailand; factors of effecting; conservation and 
convention on diversity and experimental operating  to related with course contents by 
using scientific process; resources value leading to conservation and utilization 
  
๑๑๔๒๔๐๑-62 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ๓(๒-๒-๕) 
 Cell and Molecular Biology  

อธิบายเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล โครงสร๎างและหน๎าที่ของออร์แกเนลล์ เย่ือหุ๎มเซลล์และ
การล าเลียงสาร การติดตํอระหวํางเซลล์ เมแทบอลิซึมและพลังงานศาสตร์ทางชีวภาพ วัฏจักรของเซลล์ 
การแบํงเซลล์และการเปลี่ยนแปลงรูปรํางของเซลล์ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ ภูมิคุ๎มกันวิทยา 
เทคโนโลยีทางชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล พันธุศาสตร์โมเลกุล และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Biomolecules structure and function of organelles; membrane and 
traffic across membranes; cell junction metabolism and biological energy science; cell 
cycle; cell division and cell differentiation; injury and death of cells immunology; cell 
biology and molecular technology; molecular genetics and experimental operating  to 
related with course contents by using scientific process skills 
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๑๑๔๒๕๐๒-๖๒ จุลินทรีย์อุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕) 
 Industrial Microbiology  

อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรม หลักการ
คัดแยกจุลินทรีย์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ กระบวนการหมัก กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีใช๎
จุลินทรีย์ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบตํอผลิตภัณฑ์และมาตรฐานด๎านคุณภาพ และปฏิบัติการท่ี
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Role of microbial in industrial processes; principle of microbial isolation; 
preservation of microorganisms; fermentation; production processes of industrial products 
using microorganisms; safety and product responsibility and quality standard and 
experimental operating  to related with course contents 
       
๑๑๔๒๕๐๓-๖๒ จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(๒-๒-๕) 
 Food Microbiology  

อธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร การหมักดอง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทตําง ๆ และ
การถนอมอาหาร จุลินทรีย์ท่ีท าให๎อาหารเนําเสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบ
ของอาหารท่ีมีผลตํอการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเนําเสีย การสุํมตัวอยําง วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์
ในอาหาร ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและก าจัดจุลินทรีย์ในอาหาร และ
ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Microorganisms in food; fermentation; category of food products; food 
preservative; microorganisms with food spoilage; pathogens and toxins; food composition 
affecting microbial growth and food spoilage; sampling; detection method of 
microorganisms in food; dairy product; microbiology standard; method of prevention and 
sterilization and experimental operating  to related with course contents 
 
๑๑๔๒๕๐๔-๖๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) 
 Agricultural and Environmental Microbiology  

อธิบายเกี่ยวกับกลุํมของจุลินทรีย์และบทบาทของจุลินทรีย์ท่ีมีตํอการเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อม กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ในดิน น้ า และพืช การน าจุลินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ 
การแก๎ไขและการควบคุมจุลินทรีย์ท่ีกํอให๎เกิดโรคและกํอให๎เกิดปัญหามลพิษ และปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับ
เนื้อหารายวิชา 

Microorganisms and roles of Microorganisms in Agriculture and 
Environment; activity and affecting of microorganisms in soil, water and plants; microbial 
application applications; improvement and control of pathogens and pollutant 
microorganisms and experimental operating  to related with course contents 
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๑๑๔๒๕๐๕-๖๒ เทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
 Biotechnology  

อธิบายหลักการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ 
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อการน าไปใช๎ประโยชน์ในด๎าน
ตําง ๆ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎
ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

The principles and techniques in biotechnology; recombinant DNA 
technology; role of biotechnology in the improvement of plants, animals, and 
microorganisms for using in various applications; current advances in biotechnology and 
experimental operating  to related with course contents by using the laboratory properly 
and safely 
    
๑๑๔๒๕๐๖-๖๒ ราวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Mycology  

อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรา รูปรํางและโครงสร๎าง 
สรีรวิทยาและการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และวัฏจักรชีวิต การจัดจ าแนกหมวดหมูํ อาณาจักรฟังไจ การ
เพาะเลี้ยง ประโยชน์และความส าคัญ ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยําง
เหมาะสมปลอดภัย 

Principle and theory about history of fungi; shape and structures; 
physiology and growth; reproductions and life cycles; classification; kingdom of fungi; 
culture; advantage and important; and experimental operating  to related with course 
contents by using the laboratory properly and safely 
  
๑๑๔๒๖๐๑-62 การสร้างส่ือการเรียนการสอนชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Production of Biological Learning Media  

อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการใช๎สื่อการเรียนการสอนชีววิทยา การสร๎างสื่อการเรียน
การสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศให๎เหมาะสมกับเนื้อหา แอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู๎ การประเมินสื่อการเรียนการสอน ความรู๎ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาชีววิทยาเกี่ยวกับ
การออกแบบสื่อการสอนชีววิทยา และทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ แล๎วน ามาใช๎พัฒนาสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ทางชีววิทยา 

Concept and theory of biological learning media production; learning 
media production about invention category and method; using of approate information 
technology with contents; application for learning; assessment of learning media; 
knowledge in science of teaching with biological contents about biological learning media 
design and the twenty-first century skill 
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๑๑๔๓๐๐๓-๖๒ ชีวสถิติ ๓(๒-๒-๕) 
 Biostatistics  

อธิบายสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข๎อมูล ความนําจะเป็น การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติตําง ๆ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลและการเก็บตัวอยํางข๎อมูลทางชีววิทยา และท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Explain basic statistics about data; probability; Data analysis with various 
statistics; Practice in data collection and sampling of biological data and perform 
statistical analysis using a computer program 
  
๑๑๔๓๔๐๓-๖๒ วิวัฒนาการ ๓(๒-๒-๕) 
 Evolution  

อธิบายก าเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต แนวคิดด๎านวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน ทฤษฎี
และหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ กลไกการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมํและความหลากหลาย 
วิวัฒนาการของวิถีเมแทบอลิซึม การถํายทอดและความแปรผันทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร 
แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ การเกิดสปีชีส์และการสูญพันธุ์ ต๎นไม๎แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
และชํวงเวลาในการเกิดวิวัฒนาการ ระบบวิทยาและการจ าแนกหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโปร
คาริโอต วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของมนุษย์ ปฏิบัติการท่ีสอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

The Origin of Earth and Life; concepts of evolution; Darwinian concepts; 
theories and evidence of evolution; process of evolution; the origin of new species and 
diversity; evolution of metabolic pathways; genetic variation and inheritance; population 
genetics; concept of species; speciation and extinction; phylogenetic tree and timeline; 
systematics and classification; evolution of prokaryotes; plant evolution; animal evolution; 
human evolution and experimental operating  to related with course contents by using the 
laboratory properly and safely 
 
๑๑๔๓๖๐๒-62 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
 Biological Techniques and Scientific Activities  

ทักษะการใช๎วัสดุและอุปกรณ์ทางชีววิทยา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิค
การเตรียมสารเคมี การรักษาอุปกรณ์ วิธีเก็บข๎อมูลทางชีววิทยา เทคนิคการท าตัวอยํางทางชีววิทยา 
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดการห๎องปฏิบัติการและห๎องปฏิบัติการทางธรรมชาติได๎อยําง
เหมาะสมปลอดภัยและน าความรู๎ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 

Skills in using materials and biological equipment; Operational safety; 
Chemical preparation techniques; Equipment maintenance; Biological data storage 
methods; Biological sample making techniques; Organizing scientific activities; Managing 
laboratories and natural laboratories appropriately, safely; Applied biology knowledge in 
biology learning management 
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๑๑๔๓๖๐๕-๖๒ ไมโครเทคนิค ๓(๒-๒-๕) 
 Microtechniques  

ปฏิบัติการใช๎กล๎องจุลทรรศน์ เทคนิคในการเตรียมตัวอยํางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต๎
กล๎องจุลทรรศน์ การย๎อมสีเน้ือเย่ือและเทคนิคกระบวนการผลิตสไลด์ถาวรด๎วยวิธีการตําง ๆ โดยสามารถใช๎
ห๎องปฏิบัติการได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Operating a microscope; Techniques for preparing living specimens to 
study under a microscope; Tissue staining and techniques for producing permanent slides 
using various methods by using the laboratory properly and safely 
   
1143607-62 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Science Project in Biology  

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

The inquiry process of scientific knowledge and skills; principles and 
concepts in scientific projects; types of science project, methodology of biological science 
project; report preparation; science project exhibition and integrated application to 
learning and teaching practices 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2 
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สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
 

ปัจจุบันทุกองค์กรมีความต๎องการบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในสาขาวิชาชีววิทยาอยําง
ลึกซึ้งและมีความสามารถที่จะน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด๎านการศึกษาและอ่ืนๆ ยังต๎องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานและมีความสนใจ ใฝ่รู๎ในวิทยาการสมัยใหมํ จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งระบบการเรียนการสอนให๎ทันสมัยมากขึ้นจากหลักสูตรเดิม
ที่ใช๎มาตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
 

จ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔0 หนํวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
 

รายการ 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ (นก.) 
โครงสร้างหลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๖2 (นก.) 
ก. หมวดศึกษาทั่วไป 
    1) กลุํมวิชาภาษาเพื่อการสือ่สาร 
    2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร ์
    3) กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ 
    4) กลุํมวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) กลุํมวิชาชีพคร ู
        1.1) วิชาชีพครบูังคับ 
        1.2) วิชาชีพครูเลือก 
        1.3) วิชาปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 
    2) กลุํมวิชาเอก 
        2.1) วิชาเอกบังคับ 
        2.2) วิชาเอกเลือก 
        2.3) วิชาการสอนวชิาเอก 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๘ 

๑๓๑ 
๕๐ 
๓๐ 
๖ 

๑๔ 
83 
68 
9 
๖ 
๖ 

๓๐ 
๑๒ 
3 
6 
9 

๑๐4 
๔๓ 
๒๘ 
- 

๑5 
๖1 
๔0 
๒๑ 
- 
๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๖9 ๑๔0 
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๑๐๗ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
๑. ชื่อหลกัสูตร  

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 
Bachelor of Education Program in Biology 

๑.  ชื่อหลักสูตร  
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 
Bachelor of Education Program in Biology 

คงเดิม 

๒. ชื่อปริญญา 
    ครุศาสตรบณัฑติ (ชีววิทยา) 
    ค.บ. (ชีววิทยา)   
    Bachelor of Education (Biology)   
    B.Ed. (Biology) 

๒.  ชื่อปริญญา 
ครุศาสตรบณัฑติ (ชีววิทยา) 
ค.บ. (ชีววิทยา)   
Bachelor of Education (Biology)  
B.Ed. (Biology) 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป        ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  ๑0 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                                6 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๐๐๐1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(๒-0-4) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(๒-0-4) 
0001103 สารสนเทสเพื่อการศึกษาค๎นคว๎า 2(๒-0-4) 
วิชาเลือก   เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้              4 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
2(๒-0-4) 

0001105 การอําน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

2(๒-0-4) 

0001106 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร
วัฒนธรรม 

2(๒-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน 2(๒-0-4) 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป       ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                              12 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษา 

อังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
วิชาเลือก                                                - หน่วยกิต  

 
 
 
 
 

 
- ปรับชื่อวิชาใหมํทุกวิชา 
- จ านวนหนํวยกิตคงเดิมแตํปรับ

เหลือ ๑๐ วิชา แตํละวิชา
จ านวน ๓ หนํวยกิต 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาใหมํทุก
วิชา 

- รายวิชาใหมํ ๖ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๒๐ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๘ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
อาชีพ 

2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้           6 หนํวยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0002101 สุนทรียะ 2(๒-0-4) 
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(๒-0-4) 
0002103 สุนทรียภาพของนตรีกับชีวิต 2(๒-0-4) 
0002104 ศิลปะการออกแบบ 2(๒-0-4) 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(๒-0-4) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้                6 หนํวยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย 2(๒-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก 2(๒-0-4) 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 2(๒-0-4) 
0003104 ไทยเลยศึกษา 2(๒-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(๒-0-4) 
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2(๒-0-4) 

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                   ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  เลือกเรยีนจากรายวิชาตํอไปนี้             8 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(๒-0-4) 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(๒-0-4) 
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(๒-0-4) 

 
2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์          ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                                         3  หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0005107-62 สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 

3) กลุ่มวิชาภาษาสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                         6 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
0005102-62 พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
0005108-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ

พัฒนาท๎องถิ่น 
๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
4) กลุ่มวิชากลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                                    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                                         9 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อ

ชีวิตและอาชีพ 
๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๙ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ

คุณภาพชีวิต 
2(๒-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(๒-0-4) 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 2(๒-0-4) 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 
2(๒-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2(๒-0-4) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                     133 หน่วยกิต        

1) กลุ่มวิชาชีพครู                                    50 หน่วยกิต 
1.1) วิชาชีพครูบังคับ                           30 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
1011103 ปรัชญาการศึกษา 3(1.2.3) 
1014105 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
1022201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1023202 การจัดการเรยีนรู๎และการจัดการในช้ัน

เรียน 
3(2-2-5) 

1033301 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
การศึกษา 

3(2-2-5) 

1043401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ๎ 2(1-2-3) 
1044404 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๎ 3(2-2-5) 
1051501 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
1053502 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
1064606 การประกันคณุภาพการศึกษา   2(1-2-3) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                   104 หน่วยกิต        

1) กลุ่มวิชาชีพครู                                  43 หน่วยกิต 
1.1) วิชาชีพครูบังคับ                         28 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๑-๒) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรยีนรู๎  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ๎

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ๎ 

๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับหนํวยกิตวิชาชีพครูบังคับ 
เป็น ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา ยกเว๎น
วิชาครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาทุกวิชา 
- รายวิชาใหมํ ๑ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๑๗ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๐ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
1233701 ภาษาไทยส าหรบัครู       2(1-2-3) 
1242703 ภาษาอังกฤษส าหรับครู             2(1-2-3) 

 
 
 
 
1.2) วิชาชีพคร ู(เลือก)       6  หน่วยกิต 

เลือกเรยีนจากรายวิชาตํอไปนี้             3  หนํวยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
1012102 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(1-2-3) 
1013104 การจัดการแหลํงการเรยีนรู๎และภมูิ

ปัญญาท๎องถิ่น 
2(1-2-3) 

1023204 การจัดการเรยีนรู๎เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ 

2(1-2-3) 

102306 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2(1-2-3) 
1024205 การจัดการเรยีนรู๎ตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
2(1-2-3) 

1033302 การเรยีนการสอนผํานระบบเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2(1-2-3) 

1033303 การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน 2(1-2-3) 
1033304 การสร๎างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดยี

เพื่อการศึกษา 
2(1-2-3) 

1043402 การประเมินโครงการ 2(1-2-3) 
1043403 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั 2(1-2-3) 
1051504 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับคร ู 2(2-0-4) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู ๎ 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา  
๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
1.2) วิชาชีพคร ู(เลือก)     -   หน่วยกิต 

ไมํม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๑ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
1053509 จิตตปัญญาศึกษาส าหรบันักศึกษา

วิชาชีพครู 
2(2-0-4) 

1063603 หลักการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) 
1063604 ภาวะผู๎ำ 2(2-0-4) 
1092901 ผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 2(1-2-3) 
1093901 นันทนาการเพื่อการเรียนรูส๎ าหรับคร ู 2(1-2-3) 
1143910 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2(1-2-3) 

๑.๓) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     14  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรยีน 1 1(60) 
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวํางเรยีน 2 1(60) 
1005801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
1005802 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 
 
 
 

2)  กลุ่มวิชาเอก         83  หนวยกิต 
2.1) วิชาเอกบังคับ                              68 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
1121300 ฟิสิกสพื้นฐาน 3(2-2-5) 
1131103 เคมีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
1133503 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
1141002 ชีววิทยา 1 3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๓) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   15  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวําง

เรียน ๑ 
1(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวําง
เรียน 2 

1(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวําง
เรียน 3 

3(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(54๐) 
1004805-62 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(54๐) 

2.2  กลุ่มวิชาเอก                              61  หนวยกิต 
2.1) วิชาเอกบังคับ                                40 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๑๑๒๑๓๐0-62 ฟิสิกส์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๑๑๐1-62 เคมีพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๐๐๒-62 หลักชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑1๐๑-62 พฤกษศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวําง
เรียน ตั้งแตํปี ๑–๓ และ
ปฏิบัติการสอนในช้ันปีท่ี ๔ ทั้ง 
๒ ภาคการศึกษา 
- รายวิชาใหมํ ๑ วิชา 
 
 
 
 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบณัฑติ ๔ ปี  อิง
สมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ภาคผนวก ฎ) 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๒ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
1141003 ชีววิทยา 2 3(2-2-5) 
1141101 พฤกษศาสตร ์ 3(2-2-5) 
1141201 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
1141301 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
1141501 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
1141601 สาหรํายวิทยา 3(2-2-5) 
1142002 ภาษาอังกฤษส าหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3) 
1142401 ชีววิทยาของเซลล ์ 3(2-2-5) 
1143003 ชีวสถิติ 3(3-0-6) 
1143004 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
1143005 อนุกรมวิธานและความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต 
3(2-2-5) 

1143006 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5) 
1143102 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
1143202 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของ

สัตว ์ 
3(2-2-5) 

1143402 พันธุศาสตร ์ 3(2-2-5) 
1143403 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
114370 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
1143802 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2(0-4-2) 
1143803 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
1151301 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6) 
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก          6  หนวยกิต 

วิชาบังคับ   บังคับเรียน           6  หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 

๑๑๔๑๒๐๑-62 สัตววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
1142301-62 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิง

อนุรักษ ์
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔2๔๐๒-62 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยี     
ดีเอ็นเอ 

๓(๒-๒-๕) 

1142501-62 จุลชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๓๖๐๓-62 โครงการวิจัยทางชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๓๖๐๔-62 สัมมนาทางชีววิทยา ๑(๐-๒-๑) 
๑๑๔๓606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา ๓(2-2-5) 
๑๑๔๓๗๐๑-62 การพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๗๐๒-62 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ของ
ครูชีววิทยา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๕๑๓๐๑-62 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 วิชาการสอนวิชาเอก      -   หนวยกิต 
ไมํม ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
 
 



 
 

๑๑๓ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
1144601 การจัดการเรยีนรู๎วิชาชีววิทยา1 3(2-2-5) 
1144602 การจัดการเรยีนรู๎วิชาชีววิทยา2 3(2-2-5) 
 
 
 
 
2.3 วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไมน้่อยกว่า           9 หน่วยกิต 

รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
1141001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ๓(2-2-5) 
1141502 โพรโทซัววิทยา  ๓(2-2-5) 
1142103 พืชและอาหารท๎องถิ่น ๓(2-2-5) 
1142104 พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ๓(2-2-5) 
1142203 สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง ๓(2-2-5) 
1142204 สัตว์มีกระดูกสันหลัง ๓(2-2-5) 
1142304 นิเวศวิทยาป่าไม ๎ ๓(2-2-5) 
1142502 จุลชีววิทยาทางการเกษตร  ๓(2-2-5) 
1142503 จุล ีววิทยาสิ่งแวดล๎อม ๓(2-2-5) 
1142504 จุลชีววิทยาทางอาหาร ๓(2-2-5) 
1143007 ชีวนิเวศและการทํองเที่ยว 2(1-2-3) 
1143105 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓(2-2-5) 
1141001 เทคโนโลยีการสํงถํายยีนสูํพืช 3(2-2-5) 
1141502 เฟิน 3(2-2-5) 
1142103 ปักษีวิทยา 3(2-2-5) 
1142104 กีฏวิทยา 3(2-2-5) 
1142203 สังขวิทยา 3(2-2-5) 

 
 

 
 
 
 
2.3 วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไมน้่อยกว่า        21 หน่วยกิต 
รหัส รายวิชา หนํวยกิต 
๑๑๔๑๐๐๑-62 ชีววิทยาพื้นฐาน ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๐๐๒-62 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของ

ชีวิต 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๒๐๐๕-62 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท๎องถิ่น ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๐๐๖-62 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการ

เจริญ 
๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๑๐๒-62 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๑๐๔-62 ชีววิทยาของพืชสมุนไพร ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๑๐๕-62 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๑๐๖-62 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๒๐๒-62 กีฏวิทยา ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๒๐๓-62 ปรสิตวิทยา ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๒๐๔-62 พฤติกรรมสัตว ์ ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๓๐2-62 ระบบวิทยาและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๒๔๐๑-62 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกลุ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๒๕๐๒-62 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ๓(2-2-5) 

 
 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบณัฑติ ๔ ปี  อิง
สมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ภาคผนวก ฎ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๔ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖2  หมายเหตุ 
1142204 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม 3(2-2-5) 
1142304 เนื้อเยื่อวิทยา 3(2-2-5) 
1142502 มีนวิทยา 3(2-2-5) 
1142503 สัตว์และอาหารท๎องถิ่น 3(2-2-5) 
1142504 การสต๏าฟสัตว ์ 3(2-2-5) 
113007 ปรสิตวิทยา 2(1-2-3) 
1143105 ชีววิทยาแหลํงน้ าจืด 3(2-2-5) 
1143106 มลพิษสิ่งแวดล๎อม 3(3-0-6) 
1143107 พันธุศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) 
1143205 พันธุศาสตรโ์มเลกุล 3(2-2-5) 
1143206 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-2-5) 

 
 
 
ค.   หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                        ๖ หน่วยกิต 

 ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิด
สอน โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว ไมํเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

๑๑๔๒๕๐๓-62 จุลชีววิทยาทางอาหาร ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๕๐๔-62 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ

สิ่งแวดล๎อม 
๓(2-2-5) 

๑๑๔๒๕๐๕-62 เทคโนโลยีชีวภาพ ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๕๐๖-62 ราวิทยา ๓(2-2-5) 
๑๑๔๒๖๐๑-62 การสร๎างสื่อการเรียนการสอน

ทางชีววิทยา 
3(2-๒-5) 

๑๑๔๓๐๐๓-62 ชีวสถิติ ๓(2-2-5) 
๑๑๔๓๔๐๓-62 วิวัฒนาการ ๓(2-2-5) 
๑๑๔๓๖๐๒-62 เทคนิคทางชีววิทยาและการจดั

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๔๓๖๐๕-62 ไมโครเทคนิค ๓(2-2-5) 
114367-
62 

โครงงานวิทยาศาสตร์ทาง
ชีววิทยา 

๓(2-2-5) 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า         ๖ หน่วยกิต 
ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิด

สอน โดยไมํซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว๎ ไมํเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวม  ในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คงเดิม 

 

 
 
 
 
 



 
 

๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๖ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๐๐๐๑๑๐๑     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           ๒(๒-๐-๔) 
Thai for Communication 
ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ทักษะการคิด ฟัง พูด อําน และเขียน การเลือกใช๎รูปแบบในการสื่อสารได๎อยําง
เหมาะสม บูรณาการความรู๎ เพื่อประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิต ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

The meaning and importance of Thai for 
communication; practice of thinking, listening, speaking, reading, and 
writing skills; appropriate patterns of communication;  effective 
integration of  gained knowledge into daily life 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          ๓(๒-๒-๕) 
Thai for Communication 
ใช๎ภาษาไทยในการสื่อสารได๎เหมาะสมตามสถานการณ์ 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอยํางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสาร
เชิงบวกในโอกาสตํางๆ ระดับของภาษา การใช๎น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อําน
ออกเสียงตามอักขรวิธี อํานจับใจความจากงานเขียนประเภทตํางๆ เขียนผลงาน
ประเภทตํางๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อํานและเขียน 

Use Thai language to communicate properly 
according to the situation. Analyze and summarize the main points of 
the story that being heard. Use critical thinking in things that being 
seen, speaking with positive communication on various occasions, and 
in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read 
aloud according to orthography. Read for comprehension from various 
types of writing, writing various types of works according to the 
principles of writing, having manners for listening, speaking, reading 
and writing 

-เปลี่ยนรหัสวิชา   
-เปลี่ยนจ านวนหนํวยกิต -
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                        ๒(๒-๐-๔) 
English for Communication  
ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด 

อําน และเขียนในสถานการณ์ตําง ๆ โดยเน๎นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข๎อมูล
สํวนตัว ครอบครัว ชุมชน ท๎องถิ่นและจังหวัด  

Fundamental English for communication with four 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              ๓(๒-๒-๕) 
English Usage for Communication     
เข๎าใจข๎อมูลที่ได๎จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา 

การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข๎อเท็จจริงโดยใช๎ภาษาตามมาตรฐาน สนทนา
จากหัวข๎อที่คุ๎นเคย และสนใจ ให๎ค าแนะน า ให๎เหตุผล และกลําวร๎องทุกข์ได๎ 
สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน๎า แสดงความรู๎สึก เลําประสบการณ์ของตนเอง 

-เปลี่ยนรหัสวิชา   
-เปลี่ยนช่ือวิชา  
-เปลี่ยนจ านวนหนํวยกิต 
-เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๑๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

skills namely listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information 

โต๎แย๎งและให๎เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข๎อท่ีคุ๎นเคย และสรุปข๎อมูล
ได๎ อํานเพื่อหาใจความส าคัญ และจับประเด็นอยํางรวดเรว็และระบุข๎อมลูจากสิ่ง
ที่อําน เขียนรายงานในหัวข๎อท่ีคุ๎นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความ
ฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข๎องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อําน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นตํอการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related 
to daily life, education, and lecture. Listen and take note with 
standard English. Talk about personal interests or familiar topics, give 
suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 
unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with 
reasons, make a presentation connecting with familiar situations and 
summaries the information. Use reading comprehension techniques to 
find main idea and support details or related information. Write a 
report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, 
and expectations. Write letters with standard formats related to 
interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and 
writing which are needed for communication 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า          ๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 
Information Searching for Study 
ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากร

สารสนเทศ แหลํงสารสนเทศ ในการศึกษาค๎นคว๎า วิธีแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค๎นคว๎า ตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

The meaning and the importance of information and 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
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the information resources for study and search; information 
researching and retrieval for self-study; presentation with standard 
approaches 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔     การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร          ๒(๒-๐-๔) 
ในชีวิตประจ าวัน   
Listening and Speaking English for Daily Life                 

Communication 
การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข๎อความที่ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ตําง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

Practice of English listening and speaking at the 
levels of sentence and discourse for daily Life communication 
through various media such as television, VDO, radio and so on 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒   ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ        ๓(๒-๒-๕)             
English Speaking and Listening Skills 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนา

และข๎อความสั้นๆ แล๎วจับใจความ ใช๎ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
(เชํน ข๎อมูลพื้นฐานและข๎อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท๎องถิ่น การ
จ๎างงาน) สื่อสารเรื่องที่งํายและเป็นกิจวัตรที่ต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลโดยตรง
และไมํยุํงยากเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุ๎นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช๎ภาษาและโครงสร๎างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต๎ตอบในสถานการณ์ที่แตกตํางหลากหลาย โดยใช๎ภาษา 
น้ าเสียง กิริยาทําทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู๎ถึงวัฒนธรรมของ
เจ๎าของภาษา โดยเน๎นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อําน  เขียน การ
สื่อสาร การสืบเสาะหาความรู๎ การสืบค๎นข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ตําง ๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to 
conversation and short passages for main ideas, use sentences and 
idioms regarding surroundings (such as basic information, family 
information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday 
situations, making use of communicative activities, Speaking and 
practice in different situation including using language ,intonation of 
words with proper manner, understand English as used in daily life 
and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis 

-เปลี่ยนรหัสวิชา   
-เปลี่ยนช่ือวิชา  
-เปลี่ยนจ านวนหนํวยกิต -
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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on speaking, listening, reading, and writing, practice communication 
skills, inquiry, search for information, and practice in 
communication through several different situations   

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร         ๒(๒-๐-๔) 
    ในชีวิตประจ าวัน          

Reading and Writing English for Daily Life               
Communication  

การอํานหนังสือพิมพ์ การอํานโฆษณา แผํนพับโฆษณา การอําน
ประกาศ การอํานฉลากผลิตภัณฑ์ตํางๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การยํอความ 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายสํวนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-
taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม          ๒(๒-๐-๔) 
English for Cultural Communication 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ คํานิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานประเพณี 

English for communication regarding cultural issues, 
geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 
traditions, and ceremonies 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
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๗ ๐๐๐๑๑๐๗     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ          ๒(๒-๐-๔) 
English for Communication in the Workplace 
ภาษาอังกฤษในการท างาน การต๎อนรับ การนัดหมาย การ

โทรศัพท์ การให๎และขอข๎อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทตํางๆ  การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสํวนตัว การอํานประกาศรับสมัครงาน 
แผนภูมิ ตารางประเภทตําง ๆ  

English in the workplace, welcoming, making 
appointment, telephoning, giving and asking information; form 
filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 
labels 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑    พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม     ๒(๒-๐-๔) 
Buddhism for Living and Social Development 
โครงสร๎างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist 
Sabbath days and ritual of Buddhism; mind and wisdom 
development; Dhamma application for daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒     พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน          ๒(๒-๐-๔) 
Human Behavior and Self Development 
ปัจจัยแหํงพฤติกรรมมนุษย์  การรู๎จักและพัฒนาตนเอง  การ

สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎อื่นการวางแผนการด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข 
The factors affecting human behaviors, self–

perception for self-development, positive relationships building 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
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with others and planning for a happy life 
๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓    สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต          ๒(๒-๐-๔) 

Music and Life Appreciation 
ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีใน

ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับชีวิต 
การเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 

The meaning of music aesthetics; types of music in 
daily life; musical role in social context; music and life 
relationship; music skills and experiences improvement 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ           ๓(๒-๒-๕) 
Aesthetics 
ขับร๎องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทย

สากลแตํละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เลํนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู๎และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai 
songs and Thai standard dance songs, play musical instruments, 
design and organize recreation activities, dance in Thai standard 
dance, design and organize performances, analyze principles of 
aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of 
art composition, and principles of bulletin boards, design settings 
and stages, learning materials and portfolios, create art works, 
present and criticize the art works 
 

-บูรณาการ ๓ รายวิชา 
 เข๎าด๎วยกัน  ได๎แกํ  
 ๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพ 
 ของดนตรีกับชีวิต  
 ๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพ 
 การแสดง และ  
 ๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะและ 
 การออกแบบ 
-เปล่ียนรหัสวิชา   
-เปล่ียนชื่อวิชา  
-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต --
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔    ศิลปะและการออกแบบ           ๒(๒-๐-๔) 
Arts and Design 
ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร๎างสรรค์ผลงาน

ศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการ
ออกแบบ การรับรู๎ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสร๎างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณคําผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

Background, meaning and reasons for artworks 
creation; the design of the artists and designers; principle of arts 
and design; visual perception; taste, beauty and creativity; analysis, 
criticism and consideration on arts and design value in daily life 

๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕    สุนทรียภาพการแสดง          ๒(๒-๐-๔) 
Art Performance Appreciation 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและ

การละเลํนท๎องถิ่น คํานิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช๎ในการแสดง การจัด
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ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

กิจกรรมการแสดงที่สอดคล๎องกับคํานิยมและวิถีชีวิตในท๎องถิ่น 
The meaning of aesthetics performances; the folk 

plays; values and lifestyles applied to art performances; activity 
based on local values and ways of life 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑    ระบบสังคมไทย            ๒(๒-๐-๔) 
Thai Society System 
สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

และสิ่งแวดล๎อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนว
ทางแก๎ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความ
เป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน๎มการพัฒนาสังคมไทยใน
อนาคต 

Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social 
problems and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of 
the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local 
wisdom; civic education, civil society and good governance; trends 
for Thai society development in the future 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒    ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 
Global Society System 
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของ

สังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 
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ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหวํางประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์
โลกปัจจุบัน แนวโน๎มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน
สังคมโลก 

Social, economic and political evolution of global 
society from past up to present; theories and streams that 
influence social, economic and political changes; human rights; 
peace education; ASEAN Community; laws and important relevant 
international organizations; current world events; trends for social, 
economic and political development in global society 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓     ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
Business and Daily Life 
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของ

ธุรกิจ หน๎าท่ีของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 
การบัญชีการเงิน สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอธุรกิจที่สํงผลกระทบตํอการใช๎
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

Fundamental business; business model; business 
attributes; business role; production; administrative human 
resources management; marketing; financial accounting, context 
influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to 
daily life 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๒๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔    ไทเลยศึกษา           ๒(๒-๐-๔) 
Loei Study 
บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือ

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลํน ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ๎าน 
Context of Loei province; history and culture, belief, 

ritual, custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and folk 
wisdom 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน          ๒(๒-๐-๔) 
Thailand and ASEAN Community  
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข๎อมูลพื้นฐานประเทศ

สมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทย
ได๎รับจากการเข๎าเป็นสมาชิกอาเซียน 

Background of ASEAN community; fundamental 
information of  geographical; economic, political, social and 
cultural aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN 
political-security community, ASEAN economic community, ASEAN 
socio- cultural community; the relationships of internal and 
external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being ASEAN member 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๒๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖     เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
Economy in Daily Life 
หลักการเบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได๎ประชาชาติ รายได๎
จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน 
การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 
provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑    การคิดและการตัดสินใจ          ๒(๒-๐-๔) 
Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด

แบบตํางๆ หลักการ ใช๎เหตุผล การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
การใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช๎หลักการวิเคราะห์
การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส๎นส าหรับการตัดสินใจแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Principles and human thinking process; process of 
thinking skills; logical principles; data collection; data analysis 
through software application for decision making; application of 
the principle of decision-making analysis linear programming for 
problem solving in daily life 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๒๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒      เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           ๒(๒-๐-๔) 
Computer Technology 
ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือขํายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช๎คอมพิวเตอร์ 

Computer systems; importance and impact of 
computer and information technology in daily life; computer 
networking system; the Internet and e-mail; social network; laws, 
ethics and securities of computer network 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓     การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ          ๒(๒-๐-๔) 
Exercise for Health 
ความรู๎ด๎านการเคลื่อนไหวรํางกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการ

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีรํวมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทาง
กายของแตํละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

Knowledge of physical movement; patterns and 
activities of contemporary healthy exercise according to gender, 
age and individual physical fitness; suitable application to ways of 
life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต       ๒(๒-๐-๔) 
Science and Technology for Quality of Life  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการด ารงอยูํอยํางเป็นสุข ผลกระทบของความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๒๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ที่มีตํอการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
Scientific process; science and technology 

development; applying scientific knowledge to quality of life for 
happy living; effects of advanced science and technology on 
human life 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕    วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ          ๒(๒-๐-๔) 
Science for Health 
ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของ

อาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได๎รับประจ าวัน 
การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การสํงเสริม
สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสํงเสริมสุขภาพจิต และ
หลักการใช๎ยาในชีวิตประจ าวัน 

Essential  factors  for  human living; significance of 
food and nutrition; daily required energy and nutrients; nutritional 
assessment; principle of balanced food  according to nutrition flag; 
principle of safety food selection and consumer protection; 
general knowledge of diseases and disease prevention; sexual 
health promotion; accident and first aid; mental health promotion 
and  principle of daily medicine use 

 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลกัสูตร 



 
 

๑๒๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          ๒(๒-๐-๔) 
Life and Environment 
การก า เนิ ด โลก  ก า เนิ ดสิ่ ง มี ชี วิ ต  วิ วัฒนาการมนุษย์ 

ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม มลพิษสิ่งแวดล๎อมตํอ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ทบ ตํ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  วิ ถี ชี วิ ต กั บ ก า ร ใ ช๎
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น สิ่งแวดล๎อมกับการทํองเที่ยว กฎหมายและการ
จัดการความขัดแย๎งด๎านสิ่งแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

The origin of the Earth; origin of life; human 
evolution; systematic relation between organisms and 
environment ; environmental pollution and its impact on quality 
of life; ways and local natural resources use; environment and 
tourism; law and environmental conflict management ; sustainable 
natural resources and environmental management 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗     เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้                     ๒(๒-๐-๔) 
                   ในชีวิตประจ าวัน             
                   Household Appliances Maintenance  Techniques  

หลักการท างาน การใช๎งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ใน
ชีวิตภายในบ๎าน เครื่องมือและการใช๎เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ 
เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัด
พลังงาน 

Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, hardware 
and vehicles; security and energy conservation awareness 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๒๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘    การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 
Raising Crops and Animals in Daily Life  
หลักการปลูกพืชเบื้องต๎น  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเพื่อ

ตกแตํงสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน การปลูกไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต๎น 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; spices 
and medicinal plants for household consumption; fruit trees and 
perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for 
domestic animals; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

27  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒    พลเมืองที่เข้มแข็ง              ๓(๒-๒-๕) 
                       Potency Citizenship 

  วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกตํางของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเทําเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูํ
รํวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยํางสันติตามหลักขันติธรรม การสร๎าง
และปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต๎นที่เกี่ยวข๎อง รูปแบบ
การปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หน๎าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๓๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ความเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง และเคารพสิทธิผู๎อื่นอยํางมีเหตุผล มีจิตส านึก 
รับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept individual 
differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with social rules and 
basic laws related to democratic way of life with the King as Head 
of State, have strong citizenship and respect other people’s right, 
have a volunteer spirit and public mind 

28  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒    การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ           ๓(๒-๒-๕) 
Health Promotion and Care 
สืบค๎น วิเคราะห์ สรุปการสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการสํงเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย 
จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู๎ 
ความพร๎อมในสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะในด๎านท่ีส าคัญ  

Search for information, analyze, summarize health 
promotion and care, the importance of sports and recreation, and 
public policy of health promotion, create and arrange the health 
promotion and physical, mind, society and wisdom care, create 
sports and recreation for learning management, readiness of health 
promotion and care of main issue   

 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๓๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

29  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ    ๓(๒-๒-๕) 
21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค๎น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ ๕cs โดย

บูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญตํอการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอยํางมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to 
5Cs skill by integrating application for important skills development 
for life and careers in 21st century effectively 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 

30  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น         ๓(๒-๒-๕) 
The King Wisdom for Local Development 
ประยุกต์ใช๎หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได๎ ศึกษาแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู๎
เพื่อการพัฒนาชุมชนต๎นแบบตามศาสตร์พระราชาสูกํารพัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม 
และรํวมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือขําย 

Apply the royal working guideline, self-sufficient 
concept, and sustainable development in their daily lives, study 
concepts and principles of the royal projects, as well as analyze 
the intelligent learning approach for pilot community development 
based on the king wisdom and the integrated participation with 
related sectors 

 
 
 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๓๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  
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สิ่งที่ปรับปรุง 

31  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒    การคิดเชิงเหตุผล                                  ๓(๒-๒-๕) 
Logical thinking 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการ

ด าเนินการตัวเลข สัดสํวน ร๎อยละ การแก๎โจทย์ปัญหา การให๎เหตุผล การให๎
เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก๎ปัญหา การเลือกใช๎
แนวทางได๎อยํางเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข๎อมูลขําวสารในโลกปัจจุบัน 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข๎อมูลได๎ 

Analyze, design and present how to calculate in 
order of steps of operations, numbers, proportions, percentages, 
problems solving, reasoning, giving conditions in term of language 
and symbolic and pattern of explaining the phenomena that occur 
in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today's global and 
making decisions based on data 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 

32  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ          ๓(๒-๒-๕) 
English for Professional Purposes  
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเช่ียวชาญ โต๎ตอบอยําง

คลํองแคลํวและเป็นธรรมชาติโต๎ตอบกับผู๎พูดที่เป็นเจ๎าของภาษาได๎โดยไมํมีความ
เครํงเครียด สร๎างถ๎อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข๎อท่ีหลากหลาย โดย
มีความเข๎าใจจุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความซับซ๎อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได๎เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผํานกิจกรรมคํายภาษาอังกฤษ  

Practice speaking in natural and realistic setting 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๓๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58 
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หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

with native speaker in the English saturated atmosphere, practice 
with text representing spoken language in abstract and concrete, 
describe perspective on problem about advantage and 
disadvantage, practice using English for communication through 
English Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๐๑๑๑๐๓     ปรัชญาการศึกษา      ๒(๑-๒-๓) 
Educational Philosophy 
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตาม
แนวพระราชด าริ ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร๎างการพัฒนาท่ียั่งยืน และน ามาประยุกต์ใช๎เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

Philosophies, concepts and theories of 
education, religion, economy, society and culture; Buddhist 
philosophy of Education; educational philosophy as initiated 
by H.M. the King; studying, analyzing concepts and strategies 
for educational management to strengthen sustainable 
development applicable to school development 

 -บูรณาการกับรายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒     การศึกษาแบบเรียนรวม   ๒(๑-๒-๓) 
Inclusive Education 
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภท

และลักษณะอาการของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม 
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในห๎องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการสนับสนุน 

Basic knowledge on inclusive education; types 
and characteristics of children with special needs; adjustment 
and changes for management of inclusive education; teaching 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๓๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  
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สิ่งที่ปรับปรุง 

techniques, behavior adjustment; study and analysis of  the 
problems arising in inclusive classroom;  media , facilities  and 
support services 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕    ความเป็นครู          ๓(๒-๒-๕) 
Self – Actualization for Teachers 
สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การ

ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง 
ที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให๎สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
ครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู๎เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นผู๎รอบรู๎ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให๎ผู๎ เรียนคิด วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ สร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ ได๎  สามารถแสวงหาและเลือกใช๎ข๎อมูล
ขําวสาร ความรู๎เพื่อให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหวําง
ครูกับผู๎เรียนที่สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การสร๎างความก๎าวหน๎าและ
พัฒนาวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง  

Teachers’ working, teachers’ traits and 
professional standards for teachers; fostering the spirit of a 
teacher;  good governance and integrity; virtue and ethics of 
the teaching profession; behaving as role models, public 
consciousness and selfless sacrifice for social benefits; laws 
related to teachers and the teaching profession; knowledge 
management on teaching profession;  being well-versed in 
the field of studies and teaching strategies that can help 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ        ๓(๒-๒-๕) 
                       จิตวิญญาณความเป็นครู  

Ethics and Spirituality for Teachers  
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุํงมั่น

พัฒนาผู๎เรียนด๎วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอยํางที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง ด ารงตนให๎เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู๎เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู๎เกี่ยวกับคํานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การ
พัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช๎การสะท๎อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู๎ ทันสมัย และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

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

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนชื่อวิชา  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 
 

๑๓๖ 
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สิ่งที่ปรับปรุง 

students think, analyze, criticize and create new things; 
seeking and choose up-to-date information and knowledge;  
teacher-student interactions and promote the potential of 
learners; behaving on the codes of the profession issued by 
the teachers council; ongoing professional development for 
teachers 

 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑     การพัฒนาหลักสูตร   ๓(๒-๒-๕)  
Curriculum Development 
ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร 
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได๎ การน าหลักสูตรไปใช๎ 
การประเมินผลหลกัสูตรการฝึกปฏบิัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการ
ประเมินไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตร 

Definitions and significance of curriculum, 
curriculum development, philosophy, principles, concepts 
and theories of curriculum construction in various designs, 
curriculum analysis, ability to create curriculum, 
implementation and evaluation curriculum, practice in 
curriculum evaluation and apply to curriculum development 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   การพัฒนาหลักสูตร    ๓(๒-๒-๕) 
Curriculum Development 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล๎องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น า
หลักสูตรไปใช๎ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช๎ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข๎อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช๎ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน๎มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให๎เป็นผู๎มีความรอบรู๎ ทันสมัย และทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects 
curriculum in nature of major related to school and community 
context, implement and evaluate curriculum through application of 
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of curriculum 
development in educational philosophy, psychology, social, 
culture, technology and other factors; basic education curriculum, 

เปล่ียนรหัสวิชา  
เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

 



 
 

๑๓๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

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

๕ ๑๐๒๓๒๐๒    การจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการในชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕)                  
 Management of Learning and Classroom 

Management 
                  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด
อยํางมีวิจารณญาณคิดสร๎างสรรค์และแก๎ปัญหา หลักการและแนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎และ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎  การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียน
ในสถานศึกษาและการบูรณาการ  การเรียนรู๎แบบเรียนรวม การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการสร๎างบรรยากาศการ
จัดการช้ันเรียนเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎  

Theories and models of learning management 
for student’s critical and creative thinking; principle, concept 
and practice in writing lesson plans; learning and learning 
environment management; classroom management, learning 
center development in school and integrating of inclusive 
education; practice in effective learning management, and in 
classroom management for constructing learning environment 
serving learners’ achievement learning 

 
 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒   วิทยาการจัดการเรียนรู้                        ๓(๒-๒-๕) 
Instructional Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู๎ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่

สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีปัญญารู๎คิดและมีความเป็นนวัตกร สํงเสริมการ
เรียนรู๎ เอาใจใสํ และยอมรับความแตกตํางของผู๎เรียนแตํละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู๎เรียน บูรณาการความรู๎ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ความรู๎
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู๎ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนท๎องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ช้ีแนะผู๎เรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา เป็นผู๎มีความรับผิดชอบและมุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of 
major to develop learners to be an intellectual and innovator, 
enhancing student learning, attending and accepting individual 
differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning; 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๓๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, 
content, curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, instructional innovation for 
skills development in the 21st century, integrated instruction, 
integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 
content and language integrated learning, integrated instruction 
on media and learning resources in local community,  digital 
technology media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed 
person in developing learners fulfill their potential. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕     การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ   ๒(๑-๒-๓) 
เศรษฐกิจพอเพียง     
Learning Management Follow Sufficiency 

Economy Philosophy  
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการ

เรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน 
ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการด ารงชีวิต โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหมํ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณา
การ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมํ หลักการทรงงานกับ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 

Philosophy, principle and concept of 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  



 
 

๑๓๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

sufficiency economy; application of sufficiency economy in 
livelihood; royal initiative projects; the new theory; learning 
management design by integrating sufficiency economy, the 
new theory, and king’s working principles to learning areas; 
practice in simulation learning management and real situation 

๗ ๑๐๓๓๓๐๑     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ๓(๒-๒-๕) 
                   ทางการศึกษา         

Education Innovation and Information 
Technology 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การออกแบบ ผลิต ประยุกต์ใช๎ ประเมินสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎ ตลอดจนสามารถใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 

Principles, concepts, theories, and designs of 
educational innovation and information technology, 
information technology for communication; design, 
manufacture, application, and assessment of innovative 
media and information technology for learning, the ability to 
use information technology to communicate properly 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ         ๓(๒-๒-๕) 
เพ่ือการสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู้                       
Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning                       
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ

เรียนรู๎ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีปัญญารู๎คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล๎องกับบริบทและความแตกตํางระหวํางบุคคลของ
ผู๎เรียน ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง จรรยาบรรณในการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให๎สามารถเลือกและประยุกต์ใช๎นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู๎ได๎อยําง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช๎การ
สะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู๎ 
และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual major to 
develop learners’ intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and learners with special 

-เปล่ียนรหัสวิชา   
-เปล่ียนชื่อวิชา   
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๔๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

needs by analyzing principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and ethics in 
utilizing digital technologies in order to be able to select and 
apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

๘ ๑๐๔๓๔๐๑     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     ๒(๑-๒-๓) 
Measurement and Evaluation of Learning 
หลักการ แนวคิด  และแนวปฏิบัติ ในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เครื่องมือที่ใช๎วัดพฤติกรรมการศึกษา 
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน วัดและประเมินผลการเรยีนรูแ๎ละน าผลการประเมนิ
ไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน  

Principles, concepts, and practices in learning 
measurement and evaluation; learning behavior’s measuring 
instruments; validation of the educational measurement; 
practice of assessing and evaluating students’ learning, 
assessing and evaluating the students’ learning and 
implementing the results of the measurement in developing 
students 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้             ๓(๒-๒-๕) 
Learning Measurement and Evaluation  
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามสภาพจริงด๎วยวิธีการที่

เหมาะสมและสอดคล๎องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท
และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็น
พิเศษ สะท๎อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู๎เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให๎ข๎อมูลป้อนกลับที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน แนวทางการใช๎ผลการ
วัดและประเมินผลผู๎เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อให๎
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเหมาะสมและสร๎างสรรค์ 
และใช๎การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู๎และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which 
are practical and appropriate to the subject matter, context, 

-เปล่ียนรหัสวิชา   
-เปล่ียนชื่อวิชาภาษา  
 อังกฤษ  
-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๔๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

individual difference of learners, and learners with special needs, 
reflect the evaluation result for learner development and 
quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument 
design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, 
and use the reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to date 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔     การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   ๓(๒-๒-๕) 
Research for Learning Development 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช๎และผลิต

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎  สามารถน าผลการวิจัยไปใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน  สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู๎เรียน  สามารถน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ 

Principles, concepts, and practices in research; 
use and conduction of research for learning development; 
ability to in implement research findings into teaching; ability 
to conduct research to develop teaching and students, ability 
to present research findings for learning development 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     ๓(๒-๒-๕) 
Research and Development in Innovation 

and Learning           
วิจัย แก๎ปัญหาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน สร๎างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทความแตกตํางหลากหลายของผู๎เรียน ผู๎เรียนที่มีความต๎องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต๎องการในการพัฒนาของ
ผู๎เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช๎หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร๎างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหา
และพัฒนาผู๎เรียน นวัตกรรมที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน เพื่อให๎สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ และพัฒนาผู๎เรียน และใช๎
การสะท๎อนคิดไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู๎ และทันสมัยตํอความเปลี่ยนแปลง 

-เปล่ียนรหัสวิชา   
-เปล่ียนชื่อวิชา   
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๔๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

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

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑     จิตวิทยาพัฒนาการ     ๒(๒-๐-๔) 
Developmental Psychology   
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 

อิทธิพลตําง ๆ ที่มีตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกชํวงวัย การใช๎
จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข๎าใจและสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เต็ม
ศักยภาพ 

Basic psychology and human evolution 
psychology; factors affecting growth  and development; theories 
concerning developmental psychology; developmental 
processes of human  life-span; use of developmental 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๔๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

psychology for understanding and  supporting  learners’ 
potentials 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒     จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
Psychology for Teachers 
จิตวิทยาการเรียนรู๎และจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการ

เรียนรู๎ การจัดสภาพแวดล๎อมห๎องเรียนให๎เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ การ
ใช๎จิตวิทยาการเรียนรู๎และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข๎าใจ และ
สนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและ
การให๎ค าปรึกษา ระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน ให๎สามารถชํวยเหลือ
ผู๎เรียนในการวางแผนการศึกษา อาชีพและการปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข ตลอดจนสามารถให๎ค าแนะน าชํวยเหลือผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

Learning psychology and educational 
psychology;  learning theories, classroom environmental 
management for  learning  community; use of  learning  
psychology and educational psychology  for understanding  
and  supporting  learner’s potentials, Guidance and 
counseling psychology; student care and support system to 
be able to help students in educational planning,  
occupational planning and adjusting oneself into society also 
be able to advise  learner  to  obtain  best life  quality 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑   จิตวิทยาส าหรับคร ู                             ๓(๒-๒-๕) 
Psychology for Teacher 
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา และจิตวิทยาการให๎ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู๎ การ
สํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามชํวงวัย เด็กที่มีความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก๎ปัญหา ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางจิตวิทยาส าหรับการ
จัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพและชํวงวัย ผู๎เรียนที่มีความต๎อง
จ าเป็นพิเศษ แนวทางการให๎ค าปรึกษากับผู๎ปกครองเกี่ยวกับการสํงเสริม
พัฒนาการของผู๎เรียน การศึกษารายกรณี การสะท๎อนคิด เพื่อให๎สามารถ
ออกแบบดูแลชํวยเหลือ และพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุํงมั่น
พัฒนาผู๎เรียนด๎วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อ
สร๎างความรํวมมือในการพัฒนาผู๎เรียน และใช๎การสะท๎อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู๎ ทันสมัย และ
ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental 
psychology, educational psychology, guidance psychology and 
counseling psychology, executive brain function for learning, 
learning and development promotion by age and individual 
difference of learners, learning management for learners with 
special needs, analyze, solve problems, apply, design learner 
behavior management to develop learners according to their 

เปล่ียนรหัสวิชา   
และค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๔๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

potential and ages, explore the case studies and the reflective 
practice to design learner assistant and development based on 
individual ability of each learner, persist to develop learners 
with the spirit of being a teacher, well-organized leaner 
development report system to give the advice guideline and 
feedback to parents and related people which leads to 
collaboration in learner development, use the reflective practice 
in self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date 

๑๒ ๑๐๖๓๖๐๓     หลักการบริหารการศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 
Principles of Educational Administration 
ความหมายการบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี

เบื้องต๎นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา 
ระบบการบริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหนํวยงานทางการศึกษา
วิธีการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

Definitions of Educational administration; 
concepts and theories of educational administration; the 
process of educational administration; educational 
administration system; institutional organization; problems 
solving relate to education administration 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   การบริหารการศึกษาและการประกัน         ๓(๒-๒-๕) 
                      คุณภาพการศึกษา   

Education Administration and Quality 
Assurance in Education           
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับสถานศึกษา 
ด๎วยองค์ความรู๎ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎ผู๎เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตํละ
ระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎
ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให๎มีทัศนคติที่ดีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง พื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตํอความเปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of 

-บูรณาการ ๒ รายวิชา 
 เข๎าด๎วยกัน ไดแ๎กํ  
 ๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ 
 บริหารการศึกษา และ  
 ๑๐๖๔๖๐๖  การประ 
 กันคุณภาพการศึกษา   
-เปล่ียนรหัสวิชา   
-เปล่ียนชื่อวิชา  
-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖  การประกันคุณภาพการศึกษา      ๒(๑-๒-๓) 
     Educational Quality Assurance     
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน



 
 

๑๔๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

สถานศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎   

    Principles, concepts, and regulations regarding 
management of educational quality assurance,  education 
quality assurance; internal quality assurance; ability to 
manage quality of learning activities and develop learning 
quality continuously; and ability to organize activities for 
quality assessment of learning activities 

the strategic policy for the preparation of plans and educational 
development programs and communities, design; implement 
the quality assurance in education work that is consistent with 
educational institutions. With knowledge of educational 
administration,  information system for school administration, 
quality assurance education, and the philosophy of sufficiency 
economy to create immunity for learners, educational 
management of educational institutions at each level and type 
of education by using a variety of learning management 
processes to develop oneself to have a good attitude, right base 
on country, stable life, work, career, good citizenship,  
understand the  world context wisely, modern society and 
keeping pace with changes 

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑     ภาษาไทยส าหรับครู       ๒(๑-๒-๓) 
Thai Language for Teachers 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช๎ทักษะ

การฟัง การพูด  การอําน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอยําง
ถูกต๎อง การใช๎ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติ 

Thai language and Thai culture for teacher, 
usage listening, speaking, reading, and writing skills 
meaningfully, usage of Thai language and cultures for 
peaceful life 

๑๒๒๑๒๐๑-62    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                           ๓(๒-๒-๕) 
Language for Communication  
ใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการ

เรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทและความแตกตํางระหวํางบุคคล
ของผู๎เรียน ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช๎ ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอําน การเขียน ภาษาทําทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู๎
และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ทักษะการฟัง การพูด 
การเขียนและภาษาทําทาง เพื่อพัฒนาผู๎เรียน สืบค๎นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให๎
รอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช๎ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกตํางหลายหลายเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติ 

-บูรณาการ ๒ รายวิชา 
 เข๎าด๎วยกัน ไดแ๎กํ  
 ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทย 
 ส าหรับครู และ  
 ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษา  
 อังกฤษส าหรับครู  
-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนชื่อวิชา   
-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา ๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓     ภาษาอังกฤษส าหรับครู       ๒(๑-๒-๓) 

English Language for Teachers  



 
 

๑๔๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช๎ทักษะ การฟัง 
การพูด การอําน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช๎ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเช่ือ เพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติ 

English language for professional development; 
usage of English language for communication regarding, 
listening, speaking, reading, and writing skills; usage of English 
language and culture, tradition, way of life, and belief for 
peaceful life 

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

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔     การจัดการแหลง่การเรียนรู้                    ๒(๑-๒-๓) 
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                   Learning Resources and Local Wisdom 

Management   
ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหลํงการเรียนรู๎

และภูมิปัญญาท๎องถิ่น ประเภทของแหลํงการเรียนรู๎ที่ส าคัญในท๎องถิ่น 
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู๎ องค์ความรู๎และทักษะใน การถํายทอด
ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู๎ บทบาทของภูมิ
ปัญญาที่มีตํอการถํายทอดความรู๎  จุดมุํ งหมายระบบเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช๎ในการศึกษา 
การใช๎แหลํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา 

Definitions, significance, and scope of learning 
resources and local wisdom; types of important local 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๔๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

resources; Infrastructure for Learning; knowledge and skills for 
transferring knowledge; local wisdom as a learning resource; 
role of wisdom on transferring knowledge; the aims of 
content system and learning process for local wisdom liable 
to apply in education; utilizing learning resources and local 
wisdom in education management 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔    การจัดการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนากระบวนการคิด ๒(๑-๒-๓) 
                  Instruction for Thinking Process Development 
                  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการ
เรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน  

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิค
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ กระบวนการ
คิดแก๎ปัญหา และกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในกลุํมสาระการเรียนรู๎ การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบตําง ๆ  
                  Theories of thinking and cognitive development, 
activity management techniques to develop creative thinking 
process, problem solving process, and critical thinking 
process;  learning management to develop thinking process in 
learning areas, practice in learning management to develop 
various kinds of thinking process 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๔๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        ๒(๑-๒-๓) 
Learner Development Activities 
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนา

หลักสูตร  
ความหมาย ความมุํงหมาย และประโยชน์ของกิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน หลักการบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
การฝึกจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

Definitions, purposes, and benefit of learner 
development activities; types of learner development 
activities; principle of administer in learner development 
activities, characteristics and methods of management in 
counseling activities, student activities, boy scout, junior red 
cross, girl guides, social service and territorial defiance, 
activities for social and public interest; learner development 
activities evaluation; practice to manage learner development 
activities projects 

 
 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๔๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒     การเรียนการสอนผ่านระบบ                  ๒(๑-๒-๓) 
 เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ                                                

Information Communication Technology 
Instruction 

ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียน
การสอนผํานระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอนผํานระบบเครือขําย รูปแบบของการเรียน
การสอน กิจกรรมและบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผําน
ระบบเครือขําย ฝึกปฏิบัติการใช๎การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ใน
การจัดการเรียนการสอนผํานระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Principles and the role of teaching and learning 
through networking, information technology concepts related 
to teaching and learning through networking. The format of 
the course. Activities and Services to support teaching and 
learning through networking.  Practice using electronic 
learning (E-learning) in teaching and learning through 
networking, information technology. 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓     การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน         ๒(๑-๒-๓) 
Design and Development Instruction Media 
ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอน การ

เลือกใช๎สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหา 
ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝึก
ปฏิบัติการสร๎างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 

Definition, types, and benefits of teaching 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๕๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

materials; the appropriate selection of teaching materials for 
the subjects, content analysis, design and development of 
teaching materials; the efficiency validation of teaching 
materials; practice of the creation and efficiency validation of 
teaching materials   

๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔     การสร้างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย           ๒(๑-๒-๓) 
                   เพ่ือการศึกษา 

Multimedia Construction and Presentation 
for Education  

ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการใช๎
สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร๎างสื่อมัลติมีเดีย และ
การน าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สร๎าง และน าเสนอผลงานรูปแบบตําง ๆ  

Definitions, principles, theories, and significance 
of multimedia using in teaching management; principles of 
multimedia materials creation, and presentation for 
education; practice of using computer programs to design, 
create, and present in various forms 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒     การประเมินโครงการ                           ๒(๑-๒-๓)   
Program Evaluation 
กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผน

โครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ของโครงการ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  

Conceptual framework in project evaluation, 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๕๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

and project plan; analysis of possibility of project; evaluation 
of efficiency, and effectiveness of project 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓     โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย      ๒(๑-๒-๓)   
Computer Program for Conducting Research  
ความรู๎พื้นฐานของการใช๎คอมพิวเตอร์ ประเภทและ

ลักษณะส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย 
แนวคิดเบื้องต๎นส าหรับการวิ เคราะห์ข๎อมูลในการวิจัย การสร๎าง
แฟ้มข๎อมูลและการเลือกใช๎ค าสั่งตํางๆ  ในการวิเคราะห์ข๎อมูลและแปลผล
ข๎อมูล  

Basic knowledge of using computer, types, and 
important characteristic of computer program; computer 
program for research; basic concept for analysis in research 
data; creation of file data, and the selection of using 
commands in analysis, and interpretation data 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔     มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                   ๒(๒-๐-๔) 
Human Relations for Teachers  
ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 

หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร๎างมนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร๎างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

Definitions and significance of human relations 
for teachers, principles, components,  process and techniques 
of building the human relations for teacher; the role of teacher 
in promoting human relations in school and community 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๕๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ๒(๒-๐-๔) 
                 Contemplative Education for Student Teachers 
                 ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อความ
เป็นครูที่แท ๎

Definitions, significance, and background; 
concepts of contemplative education and self-practice 
through contemplative education 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔     ภาวะผู้น า    ๒(๒-๐-๔) 
Leadership 
ความหมาย ความส าคัญของผู๎น าและภาวะผู๎น า แบบ

ของผู๎น าและภาวะผู๎น า บทบาทหน๎าที่ของผู๎น า คุณลักษณะของผู๎น าที่ดี  
จิตวิทยาของผู๎น า การเสริมสร๎างภาวะผู๎น า การพัฒนาความสร๎างสรรค์
ของผู๎น า ผู๎น ากับการตัดสินใจ ฝึกทักษะการเป็นผู๎น า เทคนิคการเสริมสร๎าง
ความเป็นผู๎น าที่ด ี

Definitions, significance of leaders and 
leadership; model of leaders and leadership;  role and duty 
of leaders; the characteristics of a good leader; psychology of 
leadership;  strengthening leadership; developing creative 
leadership; leader and decision making; practice leadership 
skills; technical strengthen  good leadership 

 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๕๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑     ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น ๒(๑-๒-๓) 
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
ประวัติ  ความเป็นมา หลักการ จุดมุํ งหมายและ

สาระส าคัญตํางๆ ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมตํางๆ ของลูกเสือ 
ฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั้นความรู๎เบื้องต๎น 
ตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติเพื่อน าไปใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 

History, principles, aim, and concept of scout 
activities; skills and activities of scouts; train a basic of scout 
subject based on National Scout Organization of Thailand to 
apply scout instructional in school 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑     นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับครู    ๒(๑-๒-๓) 
Learning Recreation for Teachers 
ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็น

ผู๎น ากิจกรรมนันทนาการประเภทตํางๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎กิจกรรม
นันทนาการเพื่อการจัดการเรียนรู๎ โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุํม
สาระ จัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

Definitions, significance of the recreational 
activities; being leader in varities of recreational activities;  
analysis and application of various types of recreational 
activities in learning management based on child-centre as 
follow subject area;  recreate project in schools and 
community 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๕๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐     สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ๒(๑-๒-๓) 
School Botanical Garden 
เรียนรู๎พระราชปรารภ พระราชด าริ  ความเป็นมา 

องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร๎างและจัดปัจจัยพื้นฐานใน
โรงเรียนให๎เป็นปัจจัยแหํงการเรียนรู๎ ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแนว
ทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตาม
ความก๎าวหน๎าของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด๎านตํางๆ ได๎ 
และการบูรณาการสูํการเรียนการสอน 

Learning in Royal speech, idea, background and 
the element of school botanical garden; the creating and 
managing basic factor set of school to be a learning factor of 
nature and environment; the progressive guidelines; making 
an operation plan; the evaluation and tracking the progress of 
school botanical garden in many aspects and integration to 
teaching 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์  ๑(๐-๒-๑) 
Individual Development Plan : ID Plan     
จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์

สมรรถนะการปฏิบัติหน๎ าที่ครู  คุณลักษณะของความเป็นครู  ผํ าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อ
น าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎  ทันสมัยและทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๕๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม)  

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)   

หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

Create individual development plan by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of teacher duties 
together with teachers characteristics through the lesson learned 
from teaching experience in educational institution and self-
learning, attend the activities to fulfill capacity in after action 
review (AAR) individually as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕๖ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๐๐๔๘๐๑     การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑       ๑(๖๐) 
Practicum in Teaching 1   
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู๎ วิเคราะห์หลักสูตร 

ออกแบบ จัดท าแผนการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับความแตกตํางของผู๎เรียน 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน๎นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและวัฒนธรรมใหมํๆที่เกิดขึ้น สร๎าง 
พัฒนา เลือก ใช๎นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวํางเรียน  

Practicum experiences in teaching: observation 
on management process of learning; curriculum analysis; 
course design; lesson plans based on a wide range of 
activities serving a variety of purposes, focusing on students 
as the center and knowledge exchanging for self-
development in response to any changes arise both socially 
and culturally; creating teaching materials, innovation, and 
educational technology for improving and developing a 
learning management program 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๑        ๑(๙๐) 
Practicum in Teaching 1 
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตํอตนเองและตํอวิชาชีพ รอบรู๎บท
หน๎าท่ีครูผู๎สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข๎าใจบริบทชุมชน  รํวมมือ
กับผู๎ปกครองในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อใช๎ในการพัฒนา ดูแล ชํวยเหลือ
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผํานกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน๎าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู๎ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู๎และน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
รูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มี
ความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

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, 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนจ านวนชั่วโมง 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 
 

๑๕๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

provide well-organized report of learner development in form of 
case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the 
guideline and activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude the 
lesson learned from learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the learning result in 
after action review (AAR) as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to develop oneself 
to keep up with changes 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒     การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๖๐) 
Practicum in Teaching 2   
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอน

ในสถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก๎ปัญหาผู๎เรียน การพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข๎อสอบ การให๎
คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให๎คะแนน 
การวัดและประเมินผลผู๎เรียน  

Actual teaching practice in classroom and 
simulation contexts; research on solutions for learners’ problems; 
development of professional teaching skills; designing testing or 
measuring instruments; checking, scoring, and grading learning’s 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring & 
evaluating learners 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) 
Practicum in Teaching 2  
ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู๎ชํวยครูรํวมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ในรายวิชาเฉพาะ
ด๎าน บูรณาการองค์ความรู๎ทางการบรหิารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับสถานศึกษา
แตํละระดับ บริหารจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน รํวมมือกับผู๎ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ชํวยเหลือผู๎เรียน ให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให๎มีความเป็นครูมืออาชีพที่เทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข๎ารํวม

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนจ านวนชั่วโมง 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 
 

๑๕๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) 
เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง 

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

 



 
 

๑๕๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๓ ๑(๙๐) 
Practicum in Teaching 3  
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอยําง

ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัด
บรรยากาศช้ันเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย รํวมมือกับผู๎ปกครองในการพัฒนา
และมุํ งมั่นในการแก๎ปัญหาผู๎ เรียนให๎มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด๎วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต๎องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจนจากการเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิด
ความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ (PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มี
ความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, 
behave as a good example with morality and conduct according 
to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern educational 
innovations, collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable characteristics 
with the process of the correct research methodology, clearly 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๖๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

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 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑           ๖(๕๔๐) 
Internship 1  
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และน าผลไป

ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎  หรือแบํงปันความรู๎ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่
ได๎รับมอบหมายในสถานศึกษา      

Practicum internship experiences in major 
subject: measuring and evaluating,  and apply the result for 
developing learners; conducting research for learners’ 
development; exchanging knowledge, or sharing knowledge 
in educational seminars, and fulfilling other educational 
assignments 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ๖(๕๔๐) 
Internship 1   
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสูํการเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข๎ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก๎ปัญหา
ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด๎วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต๎องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจน
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ โครงการ
ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 



 
 

๑๖๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

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 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 

๕ ๑๐๐๕๘๐๒    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๖(๕๔๐) 
Internship 2 
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู๎ในสาขาวิชาเอก วัดและ

ประเมินผล และน าผลไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ หรือ
แบํงปันความรู๎ในการสัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได๎รับมอบหมายใน
สถานศึกษา 

Practicum internship experiences in major 

๑๐๐4๘๐๕-๖๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒       ๖(๕๔๐) 
Internship 2  
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสูํการเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข๎ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ง ในและนอกห๎องเรียน สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก๎ปัญหา

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 
 

 



 
 

๑๖๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

subject: measuring and evaluating, and apply the result for 
developing learners; exchanging or sharing knowledge in 
educational seminars; evaluating, improving, and studying 
research for developing learners in school; and fulfilling other 
educational assignments 

ผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด๎วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต๎องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท๎อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได๎อยํางชัดเจน
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ  โครงการ
ที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษาไปประเมินสะท๎อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
(PLC) เพื่อน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัยและทันตํอ
การเปลี่ยนแปลง  

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 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 



 
 

๑๖๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

1 1121300 ฟิสิกสพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
 Fundamental Physics 

ธรรมชาติของฟิสิกส์  หนํวยและการวัด เวกเตอร์
เบื้องต๎น สมบัติของสสาร การเคลื่อนที่ แรงและโมเมนตัมเชิงเส๎น 
ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม สมกุลของวัตถุแข็งเกร็ง ความโน๎มถํวง 
พลังงาน ของไหล อุณหภูมิและความร๎อน พลศาสตร์ของแก๏ส ความยืด
หยุดและการสั่น และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Nature of physics; unit and measurement; 
introduction to vector; properties of matter; motion; force 
and linear momentum; torque and angular momentum; 
equilibrium of rigid body; energy; gravitation; temperature 
and heat; gas dynamics; elasticity and vibration and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

๑๑๒๑๓๐๐-๖๒     ฟิสิกส์พื้นฐาน                             ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Physics 

อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน
ลักษณะตํางๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม 
สมดุลกล ของไหล ความร๎อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและแมํเหล็ก คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์
นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Knowledgeable and understanding, can 
explain analyze and create project which can be integrated 
into details of vector, type of motion, Newton’s law, work 
and energy, momentum, equilibrium, fluids, heat, 
mechanical waves, sound, light and visual aids, 
electromagnetic waves, atomic physics, nuclear physics by 
using inquiry process and appropriate laboratory for used to 
learning management 

 

-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๖๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

2 1131103 เคมีพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 Fundamental Chemistry 

โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติ
ของธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและทรานซิชันก๏าซ ของเหลว สารละลาย 
และของแข็ง สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีอินทรีย์ และน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได๎ 

Atomic structure; stoichiometry; chemical 
bonding; representative and transition properties, gas, 
liquid, solution and solid; chemical equilibrium; acid-base; 
organic chemistry and integrated application to learning 
and teaching practices 

 

๑๑๓๑๑๐1-62 เคมีพื้นฐาน   ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Chemistry 

อธิบายหลักเบื้องต๎นทางเคมี โครงสร๎างอะตอม 
ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทราน
สิชัน ก๏าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีและกรด-เบส และ
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Explain the basic principle chemistry; 
atomic structure; stoichiometry; chemical bond; properties 
of representative element and transition element; gas; 
solid; liquid; solution; chemical equilibrium and acid-base; 
include with practice on laboratory techniques using 
scientific skills 

 

-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

3 1141002 ชีววิทยา 1   3(2-2-5) 
 Biology 1  

ก า เ นิ ด โ ล ก  ก า เ นิ ด สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ วิ วั ฒน า ก า ร  
สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์ และแมแทบอลิซึม เซลล์
และการแบํงเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนได๎ 

The origin of earth; origin of life and evolution; 
chemical compounds of living organisms; enzyme and 
metabolism; cell and cell divisions; plant tissues and 
animal tissues; reproductive and development of organisms 

1141002-62 หลักชีววิทยา   ๓(๒-๒-๕) 
 Principles of Biology 
                        อธิบายสมบัติและสํวนประกอบทางเคมีของ
สิ่งมีชีวิต เอนไซม์และเมแทบอลิซึม เซลล์และการแบํงเซลล์ เนื้อเยื่อ
สิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์ด๎วยแสงและการหายใจ การล าเลียงใน
สิ่งมีชีวิต การท างานของระบบตําง ๆ การสืบพันธุ์และการเจริญ 
พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
นิเวศวิทยา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
                        Describe the properties and chemical 
components of living organisms; Enzyme and metabolisms; 

-บูรณาการ 2 รายวิชา 
 เข๎าด๎วยกัน  
-เปล่ียนชื่อวิชา  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา  
 



 
 

๑๖๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

and integrated application to learning and teaching 
practices 
1141003 ชีววิทยา 2   3(2-2-5) 
 Biology 2 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141002 ชีววิทยา 1 

ระบบการท างานของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต และน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎   

Functional system of the living organisms; 
ecology and biological diversity; genetic; classification and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

Cell and cell divisions; Tissue of organisms; Photosynthesis 
and respiration; Working of organ systems in living things; 
Reproduction and growth; Genetic in living things; 
Classification; Evolution of life; Ecology and experimental to 
related with course contents by using scientific process 
skills  

4 1141101 พฤกษศาสตร์   3(2-2-5) 
 Botany 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1141002 ชีววิทยา 1, 
1141003  ชีววิทยา 2 

ความรู๎เบื้องต๎นทางพฤกษศาสตร์ เซลล์ เนื้อเยื่อพืช 
สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญ
ของพืช วิวัฒนาการของพืช การจัดจ าแนก การเก็บรวบรวมตัวอยําง
พืชและการใช๎ประโยชน์จากพืช การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to botany; plant cell; tissues; 
morphology; anatomy; physiology; growth and 
reproduction; evolution; classification; collection and 
utilization; field trip and integrated application to learning 

๑๑๔๑1๐๑-62 พฤกษศาสตร์   3(2-2-5) 
 Botany 

อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์พืช เนื้อเยื่อ 
สัณฐานวิทยา กายวิภาคและการล าเลียงของพืชมีดอก การสังเคราะห์
ด๎วยแสง การตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมและฮอร์โมนพืช นิเวศวิทยาของ
พืช วิวัฒนาการ การจ าแนก การใช๎ประโยชน์ การรวบรวมและเก็บ
ตัวอยํางพืชในท๎องถิ่น และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา
โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Definition and theory of plant cell; plant 
tissue; plant morphology; plant anatomy and translocation 
of angiosperm; photosynthesis; plant response; plant 
hormone; plant ecology; plant evolution; classification, 
plant collection of local plants; operations that are 

-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๖๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

and teaching practices 
 

consistent with the course content using scientific process 
skills  

5 1141201 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 Zoology 
                 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1141002 ชีววิทยา 1, 
1141003 ชีววิทยา 2 

ความรู๎เบื้องต๎นทางสัตว์ วิวัฒนาการของสัตว์ เซลล์และ
เนื้อเยื่อของสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ การจัดจ าแนก
สัตว์ พฤติกรรมสัตว์ชีววิทยาของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง จรรณยาบรรณการใช๎สัตว์ทดลอง การศึกษา
ภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to animals; animal evolution; cell 
and tissues; reproduction and development; classificaion 
and behavior; biology of invertebrates and vertebrates; 
animal ethics; field trip and integrated application to learning 
and teaching practices 

 

๑๑๔๑๒๐๑-62 สัตววิทยา 3(2-2-5) 
 Zoology 

อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์สัตว์ เนื้อเยื่อ 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของ
สัตว์ วิวัฒนาการ การจ าแนกสัตว์ การรวบรวมและเก็บตัวอยํางสัตว์ใน
ท๎องถิ่น และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Description principles of animal cell 
theories, animal tissue, morphology, anatomy, reproduction, 
growth and development, ecology, evolution, classification, 
local animal collection and preservation and experimental 
operating  to related with course contents by using scientific 
process skills  

-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

6 1141301 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 
 Ecology 

  ความรู๎เบื้องต๎นทางนิเวศวิทยา วัฏจักรของสาร ปัจจัย
จ ากัด ชนิด ประชากร สังคมสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่  มลพิษ 
การอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การศึกษา
ภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to ecology; biogeochemical 
cycles; limiting factors; species; population; community; 

1142301-62 นิ เ วศวิ ทยาและชี ววิ ทยา เชิ ง
อนุรักษ์ 

๓(๒-๒-๕) 

 (Ecology and Conservational Biology) 
อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศ ไบ

โอม พลังงานในระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร นิเวศวิทยาของประชากร 
ปัจจัยจ ากัดของสิ่งมีชีวิต การแพรํกระจายและการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
พฤติกรรมนิเวศ มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม 
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา เห็นคุณคําทรัพยากรอัน

-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๖๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ecological succession; pollution; conservation; management 
of natural resources and environment; field trip and 
integrated application to learning and teaching practices 

          

น าไปสูํการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์และจัดการห๎องเรียนธรรมชาติได๎
อยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Explain principles and theories about 
ecosystems; Biomes; Ecological energy; Cycle of substances; 
Population ecology; Limiting factors of life; Distribution and 
change instead; Ecological behavior; Pollution; Natural 
resource and environmental management; Operations that 
are consistent with the course content; Appreciating the 
resources that lead to conservation and utilization and 
manage the natural classroom properly and safely  

7 1141501 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Microbiology 

 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ โครงสร๎างของเซลล์
จุลินทรีย์ การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการ
เจริญของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส สาหรําย และโพรโทซัว ความสัมพันธ์
ระหวํางจุลินทรีย์กับดิน น้ า อาหารและอากาศ จุลินทรีย์ที่ส าคัญทาง
การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล๎อมและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎    

Introduction to microbiology; microbial cell 
structure; classification; morphology; physiology; reproduction 
and growth of bacteria, fungi, virus, algae and protozoa; the 
relationship between microorganism and food, water, soil and 
air; the important microorganisms in agriculture, food, 
industrial, medicine and environment and integrated 

1142501-62 จุลชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Microbiology 

อธิบายประวัติและเทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ 
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์
ของจุลินทรีย์ การจ าแนกหมวดหมูํ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ๎มกัน 
และการประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ในด๎านตําง ๆ อธิบายค าศัพท์ที่เกี่ยวข๎อง
ได๎ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยาอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

The history and Microbial techniques; 
morphology; physiology; growth and reproducti0ns; 
microbial genetics, taxonomy, microbial control; immunity 
and microbial application; vocabulary and experimental 
operating  to related with course contents by using the 
laboratory properly and safely  

-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๖๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

application to learning and teaching practices  
8 1141601 สาหร่ายวิทยา 3(2-2-5) 

 Phycology 
 การศึกษาโครงสร๎างของสาหรําย วัฏจักรชีวิต การจัด

จ าแนก บทบาททางนิเวศวิทยา ความส าคัญของสาหรํายตํอสิ่งมีชีวิต
อื่น การเก็บรวบรวมและการเพาะเลี้ยง การศึกษาภาคสนามและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

 Structure of algae; life cycles; classification; 
ecological role; the importance of algae to other living 
organisms; collections and cultivation of algae; field trip and 
integrated application to learning and teaching practi ces  

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร         

9 1142002 ภาษาอังกฤษส าหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3) 
 English for Biology Teacher 

 ไวยากรณ์พื้นฐาน การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
โดยเน๎นเรื่องค าศัพท์และการอําน การฝึกอํานและสรุปความจาก
เอกสารที่มาจากต ารา วารสาร และบทความทางชีววิทยาหรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเตรียมความพร๎อมในการศึกษาระดับสูงตํอไปและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Basic grammar; English skills development 
focusing on vocabulary and reading; reading practices and 
summarizing the biology papers and related fields and 
integrated application to learning and teaching practices  

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๖๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

10 1142401 ชีววิทยาของเซลล ์ 3(2-2-5) 
 Cell Biology 

 ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับเซลล์  สารเคมีที่ เป นสํวน
ประกอบของเซลล์ โครงสร๎างหน๎าที่และลักษณะส าคัญของเซลล์ชนิด
ตํางๆ ออรแกเนลลที่พบในเซลลโพรคารโิอตและยูคาริโอต วัฏจักรเซลล์
การแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส การสื่อสารระหวางเซลลและ
การตายของเซลล เทคนิคการศึกษาเซลล์นิวเคลียสและโครโมโซมและ
น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to cells; chemical components of 
cell; structure; function and the importance of cell types; 
functions of organelles in both of prokaryotic and 
eukaryotic cells; cell cycle; mitotic and meiotic cell 
division; cell communication and apoptosis; cell and 
chromosomal study techniques and integrated application 
to learning and teaching practices  

๑๑๔๒๔๐๑-62 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล ๓(๒-๒-๕) 
 Cell and Molecular Biology 

อธิบายเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล โครงสร๎างและ
หน๎าที่ของออร์แกเนลล์ เยื่อหุ๎มเซลล์และการล าเลียงสาร การติดตํอ
ระหวํางเซลล์ เมแทบอลิซึมและพลังงานศาสตร์ทางชีวภาพ วัฏจักรของ
เซลล์ การแบํงเซลล์และการเปลี่ยนแปลงรูปรํางของเซลล์ การบาดเจ็บ
และการตายของเซลล์ ภูมิคุ๎มกันวิทยา เทคโนโลยีทางชีววิทยาของ
เซลล์และโมเลกุล พันธุศาสตร์โมเลกุล และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับ
เนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Biomolecules structure and function of 
organelles; membrane and traffic across membranes; cell 
junction metabolism and biological energy science; cell 
cycle; cell division and cell differentiation; injury and death 
of cells immunology; cell biology and molecular 
technology; molecular genetics and experimental operating  
to related with course contents by using scientific process 
skills  

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา
  



 
 

๑๗๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

11 1143003 ชีวสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Biostatistics 

 ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การสุํมตัวอยําง สถิติ
พรรณนา การประมาณคําการทดสอบสมมติฐาน การวางแผนการ
ทดลอง สถิตินอนพาราเมตริก และการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม
ส าเร็จรูปและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to statistics; sampling 
methods; descriptive statistics; statistic estimation; 
hypothesis testing; experimental design; non parametric 
and  program analysis and integrated applicatio to 
learning and teaching practices 

 

๑๑๔๓๐๐๓-๖๒ ชีวสถิต ิ ๓(๒-๒-๕) 
 Biostatistics 

อธิบายสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข๎อมูล ความนําจะเป็น 
การวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติตําง ๆ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับข๎อมูลและการ
เก็บตัวอยํางข๎อมูลทางชีววิทยา และท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Explain basic statistics about data; 
probability; Data analysis with various statistics; Practice in 
data collection and sampling of biological data and 
perform statistical analysis using a computer program  

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

12 1143004 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Biological Technique 

  จรรยาบรรณการใช๎สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ความรู๎พื้นฐานเทคนิคทางชีววิทยา เทคนิคการใช๎กล๎องจุลทรรศน์ การ
ถํายภาพภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ การเก็บตัวอยํางพืชและสัตว์ เทคนิค
การดองสัตว์ เทคนิคการดองใสสัตว์ เทคนิคการสต๏าฟ เทคนิคการท า
โครงกระดูกสัตว์ เทคนิคการท าสไลด์ช่ัวคราวและสไลด์ถาวร เทคนิค
พาราฟิน น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

  Ethical use of animals for scientific purposes; 
basic knowledge about biological technique; microscopy, 
photography under the microscope; plant and animal 
collections; animal preservations; animal transparency 
technique; stuff technique; the animal skeleton 

๑๑๔๓๖๐๒-62 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 

 Biological Techniques and Scientific 
Activities 

 ทักษะการใช๎วัสดุและอุปกรณ์ทางชีววิทยา ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษา
อุปกรณ์ วิธีเก็บข๎อมูลทางชีววิทยา เทคนิคการท าตัวอยํางทางชีววิทยา 
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดการห๎องปฏิบัติการและ
ห๎องปฏิบัติการทางธรรมชาติได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัยและน าความรู๎
ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 

 Skills in using materials and biological 
equipment; Operational safety; Chemical preparation 
techniques; Equipment maintenance; Biological data 

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-บูรณาการรายวิชาใหมํ  
-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

preparations; the temporary and permanent paraffin 
techniques and integrated application to learning and 
teaching practices  

storage methods; Biological sample making techniques; 
Organizing scientific activities; Managing laboratories and 
natural laboratories appropriately, safely; Applied biology 
knowledge in biology learning management  

13 1143005 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

3(2-2-5) 

 Taxonomy and Diversity of Living Organisms 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141301 นิเวศวิทยา 

หลักเกณฑ์การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต การตั้งช่ือ การระบุ
สิ่งมีชีวิต การสร๎างรูปวิธาน ประวัติและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอยํางสิ่งมีชีวิต 
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพและแนวโน๎มในอนาคต การอนุรักษ์และการใช๎
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืน การศึกษา
ภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎    

Principle of classifications; nomenclature; 
identification; dichotomous key; history and relationship with 
evolution; morphology; specimen collection techniques; 
introduction to biodiversity; loss of biodiversity and future 
prospect; sustainable conservation and utilization of 
biodiversity; field trip and integrated application to learning 
and teaching practices  

๑๑๔๒๓๐2-62 ระบบวิทยาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๓(๒-๒-๕) 

 Systematics and Biodiversity 
อธิบ ายหลั กกา รทาง ระบบวิ ทย าและความ

หลากหลายทางชีวภาพ คลาโดแกรมและไฟโลเจเนติกทรี ความส าคัญ
และประโยชน์ในการจ าแนกสิ่งมีชีวิต การจ าแนกและการตั้งช่ือ
สิ่งมีชีวิต ความส าคัญและประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่
น าไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท๎องถิ่นของประเทศไทย ปัจจัยที่สํงผลกระทบ การอนุรักษ์
และสนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เห็นคุณคําทรัพยากรอันน าไปสูํการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ 

Principle of systematic and biodiversity; 
cladogram and phylogenetic trees; important and benefit of 
classification of organisms; classification and nomenclature 
of organisms; important and benefit of biodiversity for 
economic development from biodiversity base; biodiversity 
in local of Thailand; factors of effecting; conservation and 
convention on diversity and experimental operating  to 
related with course contents by using scientific process; 

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

resources value leading to conservation and utilization  
14 1143006 ชีววิทยาของการเจริญ 3(2-2-5) 

 Developmental Biology  
คว าม รู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น เ กี่ ย ว กั บ ชี ว วิ ท ย า กา ร เ จ ริ ญ 

กระบวนการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ กระบวนการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ 
การปฏิสนธิของพืชและสัตว์ กระบวนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ 
ผลของฮอร์โมนและสิง่แวดล๎อมตํอการเจริญของพืชและสัตว์ การศึกษา
ภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to developmental biology; 
gametogenesis; reproduction; fertilization and develop-
ment; hormonal and environmental effects on 
development of plants and animals; field trip and 
integrated application to learning and teaching practices  

๑๑๔๒๐๐๖-62 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจรญิ 3(2-2-5) 
 Reproduction and Development Biology    

อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ โครงสร๎างและ
หน๎าที่ของระบบสืบพันธุ์ การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การ
เจริญเติบโตของคัพภะ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการ
สืบพันธุ์และการเจริญ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The reproduction of animal and plant; 
reproductive system with functional and structural; 
gametogenesis; fertilization; embryo development; several 
effective to development process; technology for 
reproduction and growth; ethics and relate laws and 
experimental operating  to related with course contents  

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

15 1143402 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Genetics 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ หลักการถายทอด
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล    การถ ายทอดพันธุกรรมนอก
นิวเคลียส หลักการทางพันธุศาสตร์เบื้องต๎นของพืช สัตว์ และมนุษย์ 
เพศและการก าหนดเพศ การวิเคราะหเพดดิกรี พันธุศาสตรประชากร 
โครงสรางของจีโนมและสารพันธุกรรมการสังเคราะห์โปรตีน การ
ท างานของยีนและโครโมโซมการกลายพันธุ  การควบคุมการท างาน
ของยีน เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ และน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได๎ 

๑๑๔2๔๐๒-62 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ๓(๒-๒-๕) 
 Genetics and DNA Technology 

อธิบายหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และ
ออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข๎องกับพันธุศาสตร์ การถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุกรรม การท างานและการควบคุมการแสดงออก
ของจีน จีนกับการก าหนดลักษณะสิ่งมีชีวิต การกลายระดับจีนและ
โครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The basic principles of genetics; cells and 
organelles related to genetics; genetic transmission; genetic 

-เปล่ียนชื่อวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

Introduction to genetics; Mendelian 
inheritance; extra-chromosomal inheritance; principles of 
plant genetics, animal and human; sex and sex 
determination; pedigree analysis; population genetics; 
genome and genetic materials; protein synthesis; gene 
expression; mutation; gene regulations 

 

material; function and control of gene expression; genes 
and life characteristics; genes and chromosome mutation; 
population genetics; genetic engineering and DNA 
technology and experimental operating  to related with 
course contents  

16 1143403 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolution 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ แนวคิดและหลัก
ทางกระบวนการวิวัฒนาการ ชนิดของกระบวนการคัดเลือกและกลไก
การเกิดวิวัฒนาการ ความแปรผันทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร 
การปรับตัวและวิวัฒนาการรวม หลักฐานของวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 
วิวัฒนาการมหภาคและจุลภาค การสูญพันธุ การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมํ 
ความสัมพันธ์ในสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีการก าเนิดเซลล
และสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม กระบวนการวิวัฒนาการของพืช สัตวและมนุษย          
การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ได๎ 

Introduction to evolution; the concepts and 
principles of evolution; types of selective processes and 
evolution mechanism; genetic variability; population 
genetic; adaptation and coevolution; evidence of molecular 
evolution; macroevolution and microevolution; extinction; 
speciation; phylogenetic relationships in living organisms; 
theories of the origin of the cells and earliest living 

๑๑๔๓๔๐๓-๖๒ วิวัฒนาการ ๓(๒-๒-๕) 
 Evolution 

อธิบายก า เนิด โลกและสิ่ งมี ชีวิต  แนวคิดด๎ าน
วิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน ทฤษฎีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ 
กลไกการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสิ่งมี ชีวิตชนิดใหมํและความ
หลากหลาย วิวัฒนาการของวิถีเมแทบอลิซึม การถํายทอดและความ
แปรผันทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ 
การเกิดสปี ชีส์และการสูญพันธุ์  ต๎นไม๎แสดงความสัมพันธ์ เ ชิ ง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและชํวงเวลาในการเกิดวิวัฒนาการ ระบบ
วิทยาและการจ าแนกหมวดหมูํของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโปรคาริ
โอต วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของมนุษย์ 
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยําง
เหมาะสมปลอดภัย 

The Origin of Earth and Life; concepts of 
evolution; Darwinian concepts; theories and evidence of 
evolution; process of evolution; the origin of new species 
and diversity; evolution of metabolic pathways; genetic 
variation and inheritance; population genetics; concept of 

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

organisms; the evolution of plant, animal and human; field 
trip and integrated application to learning and teaching 
practices  

species; speciation and extinction; phylogenetic tree and 
timeline; systematics and classification; evolution of 
prokaryotes; plant evolution; animal evolution; human 
evolution and experimental operating  to related with 
course contents by using the laboratory properly and safely  

17 1143701 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
 Seminar in Biology 

สืบค๎นหัวข๎องานวิจัยที่สนใจจากวารสารงานวิจัย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข๎องกับทางชีววิทยาหรือสาขาที่
เกี่ยวข๎อง น าเสนอผลงานด๎วยปากเปลําพร๎อมสํงรูปเลํมรายงาน            
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Search the interested articles from recent 
scientific Thai and international journal related to biology; 
oral presentation and report submission and integrated 
application to learning and teaching practices  

๑๑๔๓๖๐๔-62 สัมมนาทางชีววิทยา ๑(๐-๒-๑) 
 Seminar in Biology 

ค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลเอกสารงานวิจัย อภิปราย
ปัญหา น าเสนอผลงานในรูปแบบการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิชาการด๎านชีววิทยา สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการอําน
สรุปสาระส าคัญ 

Search and collect data of researches; 
discussion; presentation in the form of seminar and 
exchange the academic experiences in Biology; able to use 
English in summarizing the main idea  

-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

18  ๑๑๔๓606-๖๒ สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 STEM Education for Biology Teacher 

อธิบายความหมายและความส าคัญของนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักการของ
สะเต็มศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การบูรณาการสะเต็ม กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎สะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม การ
สร๎างสรรค์นวัตกรรมสะเต็มศึกษา ข๎อดีและข๎อจ ากัดของนวัตกรรม   
สะเต็มศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Meaning and importance of innovation, 

-วิชาใหมํ 



 
 

๑๗๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

science, technology, engineering, methematics; principle of 
STEM education; problem analysis; STEM integration; 
learning management using STEM; engineering design; 
creation of STEM innovation; advantages and limitation of 
STEM innovation and and experimental operating  to related 
with course contents  

19 1143802 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 2(0-4-2) 
 Research Project in Biology 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจรรยาบรรณการวิจัย การศึกษา
ค๎นคว๎ารายบุคคลในหัวข๎อทางชีววิทยาภายใต๎การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การค๎นคว๎างานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ์
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การจัดท ารูปเลํมรายงาน การน าเสนอ
และสอบเค๎าโครงวิจัยในหัวข๎อทางชีววิทยาและน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to research ethics; individual 
research in biology under the faculty's supervision; 
searching for national and international articles; oral 
presentation and final report submission and integrated 
application to learning and teaching practices  

๑๑๔๓๖๐๓-62 โครงการวิจัยทางชีววิทยา ๓(2-2-5) 
 Research Project in Biology 

อธิบายหลักและกระบวนการวิจัยทางชีววิทยา การ
สร๎างนวัตกรรม ปฏิบัติการวางแผนและจัดท าโครงการวิจัยทางชีววิทยา 
การเขียนและการเสนอผลงานวิจัยภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

Explain the principle and process of biology 
research; innovative creations; plan and conduct a research 
project in biology; reporting and research presentation 
under the faculty's supervision 

  
 

-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

20 1143803 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Science Project in Biology 

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท า

1143607-62 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Science Project in Biology 

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท า
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการ

-ย๎ายไปกลุํมวิชาเอกเลอืก 
-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา การเขียนรายงาน การจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ได๎ 

The inquiry process of scientific knowledge 
and skills; principles and concepts in scientific projects; 
types of science project, methodology of biological science 
project; report preparation; science project exhibition and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา การเขียนรายงาน การจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ได๎ 

The inquiry process of scientific knowledge 
and skills; principles and concepts in scientific projects; 
types of science project, methodology of biological science 
project; report preparation; science project exhibition and 
integrated application to learning and teaching practices  

21  ๑๑๔๓๗๐๑-62 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา 

๓(๒-๒-๕) 

 Curriculum Development and Biological 
Learning Management 
อธิบายเนื้อหาและปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์สาระและ
มาตรฐานโครงสร๎างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู๎ การบริหารจัดการ
ช้ันเรียนชีววิทยา การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ชีววิทยา 

Describe the contents and practice of 
curriculum analysis and the development of basic 
education curriculum, science learning strand; Preparation 
of course descriptions; Analysis of subject matter and 
standard of course structure; Learning management plan; 
Management of biology classes; Biology learning 
measurement and evaluation 

 

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 



 
 

๑๗๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

22  ๑๑๔๓๗๐๒-62 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูชีววิทยา 

๓(๒-๒-๕) 

 Teaching Behavior of Biological Teacher 
ออกแบบการเรียนรู๎และจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู๎ชีววิทยา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช๎การสร๎าง
ผลลัพธ์การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญอาทิ สะเต็มศึกษา วิเคราะห์
และน าเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาในช้ันเรียน 

Learning design and create a biology 
learning plan; Practice in micro teaching according to the 
standard and indicators of the basic education core 
curriculum by creating a learning effect that focuses on 
learners such as STEM Education; Analyze and present 
problems in teaching and learning biology in the classroom  

รายวิชาที่เพิ่มใหมํ 

23 1151301 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จ านวนจริง ความนําจะ
เป็น ล าดับและอนุกรม ลิมิตและความตํอเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ
การประยุกต์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Set; relation and function; real number; 
probability; order and series; limit and continuity of 
function; differential and application and integrated 
application to learning and teaching practic es 

          

๑๑๕๑๓๐๑-62 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Mathematics 

อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต๎น ระบบ
สมการเชิงเส๎นและสมการก าลังสอง พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ 
เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จ านวนเชิงซ๎อน 
ล าดับและอนุกรม ความนําจะเป็นและสถิติเบื้องต๎น ก าหนดการเชิงเส๎น 

Algebra and introduction to geometry  
equation systems and quadratic equations surface area and 

-เปล่ียนจ านวนหนํวยกิต 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๗๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

volume inequality set and real number systems logic 
relation and function analytic geometry and conic sections 
exponential and logarithmic functions trigonometry vector 
and matrix complex number sequence and series 
probability and introduction to statistics linear programming  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาการสอนวิชาเอก  

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

1 1144601 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5) 
 Instructional Methodology and Management 

in Biology 1 
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุํมวิชาเฉพาะระดับ

ประถมศึกษาศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู๎และ
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธี
สอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลุํม
วิชาชีววิทยา การพัฒนาสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ การวางแผนการจัดการเรียนรู๎ และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

Analyzed the curriculum in specific subjects of 
primary education curriculum documentation; psychology 
of learning and psychological development of children in 
primary teaching styles; methods and techniques of 
teaching; guidelines for Learning in biology; media 
development and learning resources; using technology the 
measurement and evaluation of learning; planning; learning 
management Learning and practicing in a simulated and 
real situations 

 
 
 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



 
 

๑๘๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

2 1144602 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2  3(2-2-5) 
 (Instructional Methodology and 

Management in Biology 2) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1144601 การจัดการ

เรียนรู้วิชาชีววิทยา 1 
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาในกลุํมวิชาเฉพาะระดับ

มัธยมศึกษาศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรจิตวิทยาการเรียนรู๎และ
จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน  
และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในกลุํมวิชา
ชีววิทยา การพัฒนาสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยี การ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ การวางแผนการจัดการเรียนรู๎ แนวโน๎ม
ของการจัดการเรียนรู๎และการพัฒนาการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

Analyzed the curriculum in specific subjects of 
secondary education curriculum documentation; 
psychology of learning and psychological development of 
high school teaching styles; methods and techniques of 
teaching; guidelines for learning in biology; media 
development and learning resources; using technology the 
measurement and evaluation of learning; planning; learning 
management learning the trend of learning and leaning 
using research; the practice of learning in simulations and 
real life situation  

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

 



 
 

๑๘๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

1 1141001  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 (Fundamental Biology) 

ก าเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ สารประกอบทางเคมี
ของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์และเมแทบอลิซึม เซลล์และการแบํงเซลล์ 
เนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ระบบ
การท างานของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจ าแนกและน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Origin of life and evolution; chemical 
components of living organisms; enzyme and metabolism; 
cells and cell divisions; animal and plant tissues; 
reproductions and development; functional system of the 
living organisms; ecosystem and biodiversity; genetics 
inheritance; classification and integrated application to 
learning and teaching practices 

 

๑๑๔1001-62 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                                                                                    ๓(๒-๒-๕) 
 Fundamental Biology 

เรียนรู๎หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การ
ท างานของระบบตํางๆ การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม 
นิเวศวิทยาและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับทฤษฎีจนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

Learning in principles; Theory of chemical 
components in living organisms; cells; tissues; growth and 
development of living organisms; reproductions; functional 
systems; evolution; genetics; ecology; include with practice 
on laboratory techniques using scientific skills 

   

-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

2 1133503 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Fundamental Biochemistry 

โครงสร๎าง สมบัติ หน๎าท่ีของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรด
นิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม์และโคเอนไซม ์เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
และชีวพลังงาน วิถีการท าให๎แตกสลายและชีวสังเคราะห์ของสารชีว
โมเลกุล และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Structure; properties; functions of carbohy-

๑๑๔๒๐๐๒-62 สรีรวิทยาและชีวเคมีพ้ืนฐานของ
ชีวิต 

๓(๒-๒-๕) 

 Physiological and Biochemical Basis of Life 
อธิบายชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโค

เอนไซม์ วิตามินและนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล 
ชีวเคมีเชิงคอมพิวเตอร์ การขนสํงและการล าเลียงในสิ่งมีชีวิต อิเล็กโทร
ไลท์และจลศาสตร์การธ ารงดุลรํางกาย สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยาของ

-บูรณาการ 3 รายวิชาเข๎า 
 ด๎วยกัน  
-เปล่ียนชื่อวิชาใหมํ  
-เปล่ียนรหัสวิชา  
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๘๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

drates, proteins, nucleic acids, lipids; enzymes and 
coenzymes; biomolecules metabolism and bioenergetics; 
biomolecular degradation and biosynthesis pathways and 
integrated application to learning and teaching practices 
1143102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) 
 Plant Anatomy and Physiology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  1141101 พฤกษศาสตร์ 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาชองพืช 
ชนิดและความส าคัญของเนื้อเยื่อพืช การแปรสภาพของเซลล์พืช 
โครงสร๎างและหน๎าที่ของพืช การล าเลียงน้ าและธาตุอาหารของพืช 
การสังเคราะห์ด๎วยแสง การหายใจของพืช กายวิภาคเปรียบเทียบของ
พืช และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to plant anatomy and physiology; 
the importance and tissues types of plant; the 
differentiation of plant cell; structure and function of plant; 
water and nutrient transports; photosynthesis; respiration 
and comparative anatomy of plant and integrated 
application to learning and teaching practices 
1143202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5) 
 Animal Anatomy and Physiology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201สัตววิทยา 

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
ชนิดและความส าคัญของเนื้อเยื่อสัตว์ การแปรสภาพของเซลล์สัตว์ 
โครงสร๎างและหน๎าท่ีของสัตว์ ภาวะธ ารงดุลในรํางกายของสัตว์ ระบบ

ระบบตําง ๆ ในรํางกายมนุษย์ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

Biochemistry of biomolecules; enzymes 
and coenzymes; vitamins and nucleotides; metabolism of 
biomolecules; computational biochemistry; chemical 
transportation of organisms; electrolites and kinetics of 
homeostasis; plant physiology; physiology of human organ 
systems and experimental operating  to related with course 
contents by using scientific process skills  



 
 

๑๘๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ตํางๆ ในรํางกายของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนได๎   

Introduction to animal anatomy and 
physiology; the importance and tissue types of animal; the 
differentiation of animal cells; structure and function of 
animals; homeostasis; organ system in invertebrates and 
vertebrates; comparative anatomy of animals; field trip and 
integrated application to learning and teaching practices  

3 1141502 โพรโทซัววิทยา 3(2-2-5) 
 Protozoology 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับโพรโทซัว การจัดจ าแนก 
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วัฏจักรชีวิตของโพรโท
ซัวบางชนิดที่ด ารงชีวิตเป็นอิสระและเป็นปรสิต การเก็บรวบรวมและ
การเพาะเลี้ยง การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได๎ 

Introduction to protozoa; classification; 
morphology; anatomy; physiology; ecology; life cycle of 
some protozoa to living independently and parasites; the 
collections and cultivation of protozoa; field study and 
integrated application to learning and teaching practices 

 
 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๘๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

4 1142103 พืชและอาหารท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Plants and Local Foods 

ศึกษาชีววิทยาของพืชท๎องถิ่น สํวนที่น ามาปรุงอาหาร 
สรรพคุณทางยาภูมิปัญญาในการใช๎ประโยชน์จากพืชท๎องถิ่นมาปรุง
อาหาร การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรยีนการ
สอนได๎ 

Biology of local plants; the part of plant for 
cooking; pharmacological properties; local wisdom of 
cooking from local plants; field trip and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

5 1142104 พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Herbs for Health 

ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร การใช๎สมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน สารประกอบทางเคมีของสมุนไพร ประโยชน์
และโทษของพืชสมุนไพร คุณสมบัติของพืชสมุนไพร การปลูกและการ
บ ารุงรักษา การปรุงยาสมุนไพร การแปรรูปพืชสมุนไพร และน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

General knowledge of herbs; the use of 
herbs in primary health care; chemical compounds of 
herbs; the benefits of medicinal plants; properties of 
medicinal plants; planting and maintenance; herb cooking; 
herb processing and integrated application to learning and 
teaching practices 

 

๑๑๔๒๑๐๔-๖๒ ชีววิทยาของพืชสมุนไพร ๓(๒-๒-๕) 
 Biology of Medicinal Plant   

อธิบายความหลากหลายของพืชสมุนไพร การพัฒนา
พืชสมุนไพรโดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
นิเวศวิทยา สารส าคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความส าคัญและการใช๎
ประโยชน์ วิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยมีการศึกษานอกสถานท่ี  

Diversity of Herb, Development of 
medicinal plants using modern technology, The botanical 
and Ecological of plant, Pharmacological, Utilization of 
Medicinal Plants, Ingredients, Herb Product and Processing, 
Experiments and Field Trip 

 

-เปล่ียนชื่อวิชา 
-ปรับรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๘๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

6 1142203 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 (Invertebrate Zoology ) 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง การจัด
จ าแนก วัฏจักรชีวิต สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 
ตั้งแตํโพรโทซัวจนถึงเอคไคโนเดอร์มาตา การรวบรวมและเก็บตัวอยําง
สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง การศึกษาภาคสนาม น าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to invertebrate zoology; 
classification; life cycle; morphology, anatomy, physiology, 
ecology from protozoa to echinoderms; the collections and 
preservations of invertebrates; field trip and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

7 1142204 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5) 
 Vertebrate Zoology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัณฐานวิทยา 
กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การจัดจ าแนก ความสัมพันธ์ในเชิง
วิวัฒนาการและกายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง   
การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to vertebrates; morphology; 
anatomy; physiology; ecology; classification and comparative 
anatomy of vertebrates; field trip and integrated application to 
learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๘๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

8 1142304 นิเวศวิทยาป่าไม้ 3(2-2-5) 
 Forest Ecology 

คว า มรู๎ เ บื้ อ ง ต๎ น เ กี่ ย ว กั บ นิ เ ว ศ วิ ท ย าป่ า ไ ม๎ 
ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สังคมพืชและลักษณะ
สังคมพืช ปัจจัยสิ่งแวดล๎อม การสุํมตัวอยํางพืช การวิเคราะห์สังคมพืช 
พลวัตรของสังคมพืช การกระจายของสังคมพืช สังคมพืชคลุมดินใน
ประเทศไทย การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได๎    

Introduction to forest ecology; relationship 
between living organisms and environment; plant 
community and characteristic; environmental factors; 
vegetation sampling; plant community analysis; dynamics 
and distribution; vegetation cover in Thailand; field trip and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

9 1142502 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 Agricultural Microbiology  

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎องกับ
การเกษตร วัฏจักรของสารในดิน จุลินทรีย์กํอโรคพืช การควบคุมโรค
พืชทางชีววิธี การน าจุลินทรีย์ไปใช๎เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ พันธุวิศวกรรมของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to microorganisms in 
agricultural; biogeochemical cycle in soil; plant pathogens; 
biological control; the use of microorganisms for increase of 

๑๑๔๒๕๐๔-๖๒ จุลชีววิทยาทางการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

๓(๒-๒-๕) 

 Agricultural and Environmental 
Microbiology 
อธิบายเกี่ยวกับกลุํมของจุลินทรีย์และบทบาทของ

จุลินทรีย์ที่มีตํอการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น
เนื่องจากจุลินทรีย์ในดิน น้ า และพืช การน าจุลินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ 
การแก๎ไขและการควบคุมจุลินทรีย์ที่กํอให๎เกิดโรคและกํอให๎เกิดปัญหา
มลพิษ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา   

Microorganisms and roles of Microorganisms 

-บูรณาการ 2 รายวิชาเข๎า 
 ด๎วยกัน 
-เปล่ียนชื่อรายวิชา 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๘๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

agricultural products, bio-fertilizer production, genetic 
engineering of microorganisms in agriculture and integrated 
application to learning and teaching practices 
1142503 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Microbiology 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล๎อม 
ได๎แกํ ดิน น้ า อากาศ ความสัมพันธ์ระหวํางจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล๎อม 
การประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ในการแก๎ไขมลพิษสิ่งแวดล๎อม และการยํอย
สลายสารพิษโดยกระบวนการของจุลินทรีย์และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to microorganisms in 
environments including soil, water and air; interactions 
between microorganisms and environment; microbial 
applications for the solution of environmental pollution 
and microbial degradation of pollutants and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

in Agriculture and Environment; activity and affecting of 
microorganisms in soil, water and plants; microbial 
application applications; improvement and control of 
pathogens and pollutant microorganisms and experimental 
operating  to related with course contents 

 

10 1142504 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Microbiology 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข๎องกับ
อาหาร ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร การเนําเสีย
ของอาหาร การถนอมอาหาร เช้ือโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ดัชนีบํงช้ีคุณภาพของอาหาร การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานอาหาร ทางจุลชีววิทยาและการควบคุม
คุณภาพและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

๑๑๔๒๕๐๓-๖๒ จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) 
 Food Microbiology 

อธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร การหมักดอง 
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทตําง ๆ และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ท าให๎
อาหารเนําเสีย เช้ือโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบ
ของอาหารที่มีผลตํอการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเนําเสีย การ
สุํมตัวอยําง วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและก าจัดจุลินทรีย์ในอาหาร และ

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๘๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

Introduction to microorganisms associated 
with food; factors affecting microbial growth in food; food 
spoilage; food preservation; food borne pathogen and 
intoxication; indicator microorganisms for food quality; 
methods for microbiological examination of food; 
microbiological standard and quality control and integrated 
application to learning and teaching practices 

            

ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา   
Microorganisms in food; fermentation; 

category of food products; food preservative; microorganisms 
with food spoilage; pathogens and toxins; food composition 
affecting microbial growth and food spoilage; sampling; 
detection method of microorganisms in food; dairy product; 
microbiology standard; method of prevention and 
sterilization and experimental operating  to related with 
course contents 

 

11 1143007 ชีวนิเวศและการท่องเท่ียว 2(1-2-3) 
 Biome and Tourism 

การศึกษาแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและอุทยาน
แหํงชาติ ศึกษาสภาพธรรมชาติที่เช่ือมโยงกับชีววิทยา แหลํงที่อยูํอาศัย
ของสิ่งมี ชีวิต การปรับตัวของสิ่ งมี ชีวิตให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม 
ธรรมชาติบ าบัด การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได๎ 

The field trip in natural attractions and 
national parks; the natural resources related to biology; 
habitat of living organisms; environmental adaptation of 
lifes; the natural therapies; field trip and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

12 1143105 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 3(2-2-5) 
 Plant Tissue Culture 

หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ

๑๑๔๒๑๐๒-๖๒ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 3(2-2-5) 
 Plant Tissue Culture 

อธิบายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียม

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๘๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

ประยุกต์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช๎ในการศึกษาทางด๎านพืช
การขยายพันธ์ุพืช การศึกษาทางด๎านโรคพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช  การ
ผลิตสารทุติยภูมิและการอนุรักษ์พันธุ์พืช และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 

Principle techniques and application of 
plant tissue culture; plant micropropagation; research in 
plant pathology; plant breeding; secondary metabolite 
production and germplasm conservation and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

อาหารเพาะเลี้ยง เทคนิคปลอดเช้ือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชรูปแบบ
ตําง ๆ การน าไปใช๎ประโยชน์ ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา
โดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Explain the principle of plant tissue 
culture; aseptic technique; patterns of plant tissue culture; 
utilization; include with practice on basic of laboratory 
techniques in related topics using appropriately and safely 
laboratory 

 

13 1143106 เทคโนโลยีการส่งถ่ายยีนสู่พืช 3(2-2-5) 
 Gene Transfer Technology in Plant 

ประวัติของการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรมเทคนิค
การโคลนยีนและพันธุวิศวกรรม ยีนตํางๆที่น ามาใช๎ประโยชน์ในด๎าน
พันธุวิศวกรรมพืชการสํงถํายยีนและการคัดเลือกพืชที่ได๎รับการถํายสํง
ยีน การประยุกต์ความรู๎ไปใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์พืช และน าไปบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนได๎   

History of transgenic plant production; 
cloning techniques and genetic engineering; various genes 
utilized in plant genetic engineering; genetic transformation 
and selection of transformed plant; application of plant 
breeding and integrated application to learning and 
teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

14 1143107 เฟิน 3(2-2-5) 
 Ferns 

ความรู๎ เ บื้ อ งต๎น เกี่ ย วกับ เฟิน  สัณฐานวิทยา  
สรีรวิทยา  การสืบพันธุ์  วัฏจักรชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยาของเฟิน  
การขยายพันธ์ุของเฟิน การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยํางเฟิน  
การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to ferns; morphology; 
physiology; reproduction; life cycle; evolution and ecology 
of ferns; propagation of ferns; collection and preservation 
of ferns; field trip and integrated application to learning and 
teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

15 1143205 ปักษีวิทยา  3(2-2-5) 
 Ornithology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับปักษีวิทยา วิวัฒนาการของ
สัตว์ปีก สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรมและ
การจัดจ าแนกของนก ความสัมพันธ์ของนกกับสิ่งแวดล๎อม การศึกษา
ภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to ornithology; evolution of 
Aves; morphology; anatomy; physiology; ecology; behavior 
and classification of birds; the relationship between birds 
and environment; field trip and integrated application to 
learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

16 1143206 กีฏวิทยา 3(2-2-5) 
 Entomology  
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับแมลง วิวัฒนาการ สัณฐาน
วิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม วงจรชีวิต และการ
จัดจ าแนกของแมลง ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล๎อม การศึกษา
ภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to insects; evolution; anatomy; 
morphology; physiology; ecology; life cycles and 
classification of insects; the relationship between insects 
and environment;   field trip and integrated application to 
learning and teaching practices 

 

๑๑๔๒๒๐๒-๖๒ กีฏวิทยา 3(2-2-5) 
 Entomology  

อธิบายสัณฐานวิทยาของแมลง สรีรวิทยา การจ าแนก 
การกระจาย ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การแพทย์ และการเกษตร การ
ควบคุมและการก าจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอยํางแมลง 
ประโยชน์ของแมลงในท๎องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา
โดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Description of insect morphology, 
physiology, classification, distribution, economic important to 
insect and related on medicine, agriculture pest control, 
insect collection and preservation, important roll of insect in 
community and experimental operating  to related with 
course contents by using the laboratory properly and safely 

 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 

17 1143207 สังขวิทยา 3(2-2-5) 
 Malacology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับมอลลัสก์ วิวัฒนาการ สัณฐาน
วิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม วงจรชีวิต และการ
จัดจ าแนกของมอลลัสก์ ความสัมพันธ์ของมอลลัสก์กับสิ่งแวดล๎อม 
การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to mollusks; evolution; anatomy; 
morphology; physiology; ecology; life cycles and 
classification of mollusks; the relationship between mollusks 
and environment; field trip and integrated application to 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

learning and teaching practices 
 

18 1143208 วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 3(2-2-5) 
 Mammalogy 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎ เบื้ องต๎น เกี่ ยวกับสัตว์ เลี้ ยงลูกด๎ วยน้ านม 
วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม 
และการจัดจ าแนกของสัตว์เลี้ยงลูกด๎วยน้ านม ความสัมพันธ์ของสัตว์
เลี้ยงลูกด๎วยน้ านมกับสิ่งแวดล๎อม การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณา
การในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to mammalian; evolution; 
anatomy; morphology; physiology; ecology and classification 
of mammalian; the relationship between mammalian and 
environment; field trip and integrated application to learning 
and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

19 1143209 เน้ือเยื่อวิทยา  3(2-2-5) 
 Histology  

ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อเยื่อสัตว์ หลักของเทคนิคการ
เตรียมเนื้อเยื่อเพื่อใช๎ศึกษาด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล๎ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to animal tissues; the techniques 
of tissue preparation for microscopic study; epithelial tissue; 
connective tissue; muscular tissue; nervous tissue; and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

20 1143210 มีนวิทยา 3(2-2-5) 
 Ichthyology 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับปลา วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา 
กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการจัดจ าแนกของปลา 
ความสัมพันธ์ของปลากับสิ่งแวดล๎อม การศึกษาภาคสนามและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎    

Introduction to fishes; evolution; anatomy; 
morphology; physiology; ecology and classification of fishes; 
the relationship between fishes and environment; field trip 
and integrated application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

21 1143211 สัตว์และอาหารท้องถิ่น 2(1-2-3) 
 Animals and Local Foods 

ชีววิทยาของสัตว์ท๎องถิ่น เทคนิคการจับสัตว์ในท๎องถิ่น
และการน าสัตว์มาปรุงอาหาร ภูมิปัญญาและการใช๎ประโยชน์จากสัตว์
ท๎องถิ่น การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนได๎ 

Biology of local animals; the collections and 
cooking of local animals; local wisdom and utilization of 
local animals; field trip and integrated application to 
learning and teaching practices 

 
 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๔ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

22 1143212 การสต๊าฟสัตว์ 2(1-2-3) 
 Animals Stuffing 

จรรยาบรรณการใช๎สัตว์ทดลอง หลักการสต๏าฟสัตว์
เบื้องต๎น การสต๏าฟสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังและการสต๏าฟสัตว์มีกระดูก
สันหลัง การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนได๎ 

Animal ethics; principle of animal stuffing; 
invertebrate and vertebrate animals stuffing; field trip and 
integrate application to learning and teaching practices 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

23 1143213 ปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Parasitology  
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 1141201 สัตววิทยา 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับปรสิต สัณฐานวิทยา กายวิภาค 
สรีรวิทยา นิ เวศวิทยา พฤติกรรม และการจัดจ าแนกของปรสิต 
ความสัมพันธ์ของปรสิตกับสิ่งแวดล๎อม การศึกษาภาคสนามและน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to parasites; anatomy; 
morphology; physiology; ecology and classification of 
parasites; the relationship between parasites and 
environment; field trip and integrated application to learning 
and teaching practices 

 

๑๑๔๒๒๐๓-๖๒ ปรสิตวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Parasitology 

อธิบายความหลากหลายชนิดของปรสิตในสัตว์ 
รวมทั้งวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต การด ารงชีวิต การสืบพันธุ์ 
นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหวํางปรสิตและผู๎อาศัย พยาธิก าเนิด ระบาด
วิทยา การรักษา การป้องกันและการควบคุมปรสิตที่มีการระบาดใน
มนุษย์และสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการตรวจสอบ
ปรสิต ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Description of parasites diversity definitive 
hosts, evolution, morphology, life cycle and life span, 
reproduction, ecology, relationship between parasite and 
host, pathogenesis, epidemiology, treatment, protection and 
distributed control of parasitic detection techniques and 
experimental operating  to related with course contents 

 

-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๙๕ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

24 1143305 ชีววิทยาแหล่งน้ าจืด  3(2-2-5) 
 Freshwater Biology 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับแหลํงน้ าจืด คุณสมบัติทางเคมี 
กายภาพและชีวภาพในแหลํงน้ าจืด ลักษณะชุมชนสิ่งมีชีวิตในแหลํงน้ า
จืด มลพิษในน้ าจืด และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎    

Introduction to freshwater; chemical, physical 
and biological characteristics in fresh water; aquatic 
community; pollution and integrated application to learning 
and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

25 1143306 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Environmental Pollution 

ความรู๎ เบื้องต๎นเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล๎อม ลักษณะ
มลพิษโดยทั่วไป รวมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษของดิน 
มลพิษทางเสียง และมลพิษของเสียการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ 
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎    

Introduction to environmental pollutions; 
pollution properties, air, water, soil, noise and waste 
pollution; prevention of pollution and integrated application 
to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

26 1143404 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Genetics 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์มนุษย์ หน๎าที่และ
พฤติกรรมของยีนและโครโมโซม สาเหตุการท าให๎ยีนผิดปกติ วิธีการ
วินิจฉัย การบ าบัด และการให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม และ

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๖ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

การประยุกต์ความรู๎พันธุศาสตร์ อิมมูโนโลยี พันธุศาสตร์กับมะเร็ง มลพิษ
สิ่งแวดล๎อมตํอมนุษย์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to human genetics; function and 
gene’s function and chromosome; evidences for gene 
mutation; diagnosis; therapy and advice for genetic disease 
and application of genetics in immunology; genetics and 
cancer disease; environmental toxicology to human and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

27 1143405 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(2-2-5) 
 Molecular Genetics 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุล โครงสร๎าง
และหน๎าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร๎างของดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลล์
และระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับการเพิ่มตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกัน
ใหมํของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การซํอมแซมดีเอ็นเอ การ
ถอดรหัส การแปลรหัส หลักของเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ เครื่องหมาย
ทางดีเอ็นเอที่ใช๎วิธีไฮบริไดเซซันและที่ใช๎พีซีอาร์เป็นพื้นฐาน การ
ประยุกต์ใช๎และการพิจารณาเลือกใช๎เครื่องหมายและน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to molecular genetics; structure and 
function of genetic material; DNA structure; molecular 
mechanism of DNA replication; genetic material assembly; 
mutation; DNA repairing; transcription; translation; DNA markers; 
DNA marker base on hybridization and PCR; application and 
selection of DNA markers and integrated application to learning 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 



 
 

๑๙๗ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

and teaching practices 
 

28 1143505 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-2-5) 
 Biology of Mushroom 

ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเห็ด สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาการ
จัดจ าแนก นิเวศวิทยาและพิษวิทยาของเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ด 
การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

Introduction to mushroom; morphology; 
physiology; classification; ecology and toxicology of 
mushroom; cultivation of mushrooms; field trips and 
integrated application to learning and teaching practices 

 

 -รายวิชาที่ตัดออกจาก 
 หลักสูตร 

29  ๑๑๔๒๐๐๕-62 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
 Local Life Science 

ฝึกกระบวนการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และความรู๎แบบองค์รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบ
มีเหตุผล โดยจัดท าโครงการส ารวจข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นแล๎วใช๎
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และทักษะการวิจัยในการทดสอบหรือทดลอง
เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือน าไปสูํการแก๎ปัญหา
และการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

Biological science learning process of local 
life science and holistic knowledge from rational thinking 
process using information survey of local life science 
project; science processing skills and experimental research 
skills for understanding in local life science or to problem-
solving and sustainability 

 

-วิชาใหมํ 



 
 

๑๙๘ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

30  ๑๑๔๒๑๐๕-๖๒ พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ๓(๒-๒-๕) 
 Economic Botany 

อธิบายเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกและ
ประเทศไทย ความส าคัญ แหลํงผลิต สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน 
แนวโน๎มการผลิตในอนาคต การใช๎ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ 
ตลอดจนปัญหาการผลิตและแนวทางในการแก๎ไข ปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยมีการศึกษานอกสถานที่หรือ
กรณีศึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญ   

The important economic crops of the world 
and Thailand; the importance of production sources; the 
current production situation; Future production trends; 
Utilization of economic crops; As well as production 
problems and solutions; Experimentations that are 
consistent with the course content, with field trips or case 
studies from experts 

 

-วิชาใหมํ 

31  ๑๑๔๒๑๐๖-๖๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(๒-๒-๕) 
 Botanical Garden in School 

อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา การสร๎างจิตส านึกในการรัก
ทรัพยากรที่มี ในสถานศึกษาและท๎องถิ่นใกล๎ เคียงด๎วยงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การบูรณาการทรัพยากรให๎เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ งาน
ฐานทรัพยากรท๎องถิ่น การบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท๎องถิ่น การอนุรักษ์ การพัฒนาและ

-ย๎ายมาจากหมวดวิชา 
 เฉพาะด๎านในกลุํมวิชาชพีครู 
-เปล่ียนรหัสวิชา 
-เปล่ียนค าอธิบายรายวิชา 



 
 

๑๙๙ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

การน าไปใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนแกํมหาชนชาวไทย ปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

The principles and theories about the 
importance of natural resources according to the King's 
philosophy; Creating awareness of the love of resources 
available in schools and localities nearby by the school 
botanical garden; The integration of resources into teaching 
materials in the learning strand according to the curriculum 
of the Ministry of Education; Local resource base work; 
Management of botanical gardens in schools and local 
resource bases; Conservation; Development and 
sustainable utilization of Thai people; Experimentations 
that are consistent with the course content 

 

32  ๑๑๔๒๒๐๔-๖๒ พฤติกรรมสัตว ์ ๓(๒-๒-๕) 
 Animals Behavior 

อธิบายหลักการวิวัฒนาการ การปรับตัว ประเภท
พฤติกรรมสัตว์ สาเหตุปัจจัยในด๎านพฤติกรรมสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์
ท๎องถิ่น การสํงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสัตว์เพื่อการเติบโต การ
ขยายพันธุ์ การน าไปใช๎ประโยชน์ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชา   

Description principles of evolution; 
adaptation; type of animal behavior; cause to animal behavior 
expression; conservation of local animals; promotion and 
animal behavior development; breeding; utilization and 

-วิชาใหมํ 



 
 

๒๐๐ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

experimental operating  to related with course contents 
 

33  ๑๑๔๒๕๐๒-๖๒ จุลินทรีย์อุตสาหกรรม ๓(๒-๒-๕) 
 Industrial Microbiology      

  อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความส าคัญใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม หลักการคัดแยกจุลินทรีย์ การเก็บรักษา
สายพันธุ์ กระบวนการหมัก กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ใช๎จุลินทรีย์ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบตํอผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานด๎านคุณภาพ และปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชา 

Role of microbial in industrial processes; 
principle of microbial isolation; preservation of 
microorganisms; fermentation; production processes of 
industrial products using microorganisms; safety and product 
responsibility and quality standard and experimental 
operating  to related with course contents 

 

-วิชาใหมํ 

34  ๑๑๔๒๕๐๕-๖๒ เทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
 Biotechnology 

อธิบายหลักการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อการน าไปใช๎ประโยชน์ในด๎าน
ตําง ๆ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ปฏิบัติการที่
สอดคล๎องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสม
ปลอดภัย 

The principles and techniques in 
biotechnology; recombinant DNA technology; role of 

-วิชาใหมํ 



 
 

๒๐๑ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

biotechnology in the improvement of plants, animals, and 
microorganisms for using in various applications; current 
advances in biotechnology and experimental operating  to 
related with course contents by using the laboratory 
properly and safely 

 

35  ๑๑๔๒๕๐๖-๖๒ ราวิทยา ๓(๒-๒-๕) 
 Mycology 

อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของรา รูปรํางและโครงสร๎าง สรีรวิทยาและการเจริญเติบโต การ
สืบพันธุ์และวัฏจักรชีวิต การจัดจ าแนกหมวดหมูํ อาณาจักรฟังไจ การ
เพาะเลี้ยง ประโยชน์และความส าคัญ ปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับเนื้อหา
รายวิชาโดยใช๎ห๎องปฏิบัติการอยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Principle and theory about history of fungi; 
shape and structures; physiology and growth; reproductions and 
life cycles; classification; kingdom of fungi; culture; advantage 
and important; and experimental operating  to related with 
course contents by using the laboratory properly and safely 

 

-วิชาใหมํ 

36  ๑๑๔๒๖๐๑-62 การสร้างสื่อการเรียนการสอน
ชีววิทยา 

๓(๒-๒-๕) 

 Production of Biological Learning Media 
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการใช๎สื่อการเรียนการ

สอนชีววิทยา การสร๎างสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์และ
วิธีการ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศให๎เหมาะสมกับเนื้อหา แอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู๎ การประเมินสื่อการเรียนการสอน ความรู๎ในศาสตร์การ

-วิชาใหมํ 



 
 

๒๐๒ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

สอนผนวกเนื้อหาชีววิทยาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอนชีววิทยา 
และทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่  ๒๑ แล๎วน ามาใช๎พัฒนาสื่ อ
ประกอบการจัดการเรียนรู๎ทางชีววิทยา 

Concept and theory of biological learning 
media production; learning media production about 
invention category and method; using of approate 
information technology with contents; application for 
learning; assessment of learning media; knowledge in science 
of teaching with biological contents about biological learning 
media design and the twenty-first century skill 

 

37  ๑๑๔๓๖๐๕-๖๒ ไมโครเทคนิค ๓(๒-๒-๕) 
 Microtechniques 

ปฏิบัติการใช๎กล๎องจุลทรรศน์  เทคนิคในการ
เตรียมตัวอยํางสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ การย๎อมสี
เนื้อเยื่อและเทคนิคกระบวนการผลิตสไลด์ถาวรด๎วยวิธีการตําง ๆ โดย
สามารถใช๎ห๎องปฏิบัติการได๎อยํางเหมาะสมปลอดภัย 

Operating a microscope; Techniques for 
preparing living specimens to study under a microscope; 
Tissue staining and techniques for producing permanent 
slides using various methods by using the laboratory 
properly and safely 

 

-วิชาใหมํ 



 
 

๒๐๓ 
 

ที ่
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ปรับปรุง 

38 1143803  โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Science Project in Biology 

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

The inquiry process of scientific knowledge and 
skills; principles and concepts in scientific projects; types of 
science project, methodology of biological science project; 
report preparation; science project exhibition and integrated 
application to learning and teaching practices 

 

1143607-62 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา 3(2-2-5) 
 Science Project in Biology 

กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท า
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา การเขียนรายงาน การจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได๎ 

The inquiry process of scientific knowledge 
and skills; principles and concepts in scientific projects; types 
of science project, methodology of biological science 
project; report preparation; science project exhibition and 
integrated application to learning and teaching practices  

-ย๎ายมาจากกลุํมวิชาเฉพาะ 
 ด๎านวิชาเอกบังคับ 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

 
 
 

 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐๕ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วําด๎วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให๎การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล๎องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให๎ตราข๎อบังคับไว๎ ดังนี้  
  ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ส าหรับการจัดการศึกษาแกํนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
ตามหลักสูตรปริญญาตรี ที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตํภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต๎นไป  
  ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎
ข๎อบังคับนี้แทน  
  ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการ
ปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาอ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม๎จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   หลักสูตรที่ ใช๎ในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้ และให๎มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้  
 
           /หมวด ๑... 



 
 

๒๐๖ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
ข๎อ ๖ คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา  

๖.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําข้ึนไป  
๖.๒ ต๎องไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา  
๖.๓ ไมํถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลํออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข๎อก าหนดของหลักสูตร  

ข๎อ ๗ วิธีการรับเข๎าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู๎ที่มีคุณสมบัติตามข๎อ ๖ เข๎าศึกษาทุกระบบ
การศึกษาซึ่งอาจใช๎วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

ข๎อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
๘.๑ ผู๎ที่สอบคัดเลือกได๎ หรือผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือก หรือผู๎ที่ได๎รับการอนุมัติให๎ย๎ายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผู๎ที่รับการอนุมัติให๎เข๎าศึกษาตํอจะต๎องไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามท่ีก าหนดไว๎ในประกาศมหาวิทยาลัย  

๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไมํไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให๎ถือวําสละสิทธิ์การ
เข๎าเป็นนักศึกษา เว๎นแตํได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป  

ข๎อ ๙ ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได๎ขึ้นทะเบียนและช าระเงิน
คําลงทะเบียนเรียนและคําธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมทั้งต๎องน าสํง
หลักฐาน การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข๎อ ๑๐ เกณฑ์การรับย๎ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย๎ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัย
รับรอง ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู๎ขอย๎ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว๎ตามข๎อ ๖  
๑๐.๒.๒ ได๎ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษา 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๒.๐๐  
/๑๐.๓ การเทียบโอน...   



 
 

๒๐๗ 
 

 ๑๐.๓ การเทียบโอนหนํวยกิตและผลการเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
หมวด ๔ 

การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
--------------------------------- 

 ข๎อ ๑๑ การเข๎าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง  
   ๑๑.๑ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล๎ว อาจขอเข๎าศึกษาตํอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได๎แตํต๎องเป็นผู๎มี
คุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ ๖  
   ๑๑.๒ ให๎ผู๎ประสงค์จะเข๎าศึกษายื่นใบสมัครตํอมหาวิทยาลัยกํอนเปิดภาคการศึกษา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให๎ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน  
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข๎อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช๎ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกต ิ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร๎อน
และใช๎ระยะเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาเทํากับสองเทําของ
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให๎นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร๎อนให๎นับเป็น ๑ ภาค
การศึกษาปกต ิ 
   ๑๒.๒ การคิดหนํวยกิตของแตํละรายวิชา ให๎ถือเกณฑ์ดังนี้  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา 
๑๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ชั่วโมง 
ตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมง
ตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่
ใช๎เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ 
หนํวยกิตระบบทวิภาค  
 

/ข๎อ ๑๓...  



 
 

๒๐๘ 
 

 ข๎อ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสร๎างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตํละสาขาวิชา ประกอบด๎วย  

๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาที่มํุงพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีความรอบรู๎
อยํางกว๎างขวางมีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล มีความเข๎าใจธรรมชาติตนเอง ผู๎อ่ืนและสังคม เป็นผู๎ใฝ่รู๎สามารถ
คิดอยํางมีเหตุผล สามารถใช๎ภาษาในการติดตํอสื่อสารความหมายได๎ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายและ
จิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคําของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูํในสังคมได๎เป็นอยํางดี  

๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด๎าน วิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพที่มุํงหมายให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและปฏิบัติงานได๎  

๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จ านวนหนํวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  

๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ 
หนํวยกิตให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมํเกิน ๑๒ ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไมํเต็มเวลา  

๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ 
หนํวยกิตให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมํเกิน ๑๕ ปี
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่เรียนไมํเต็มเวลา  
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ

ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแตํวันที่เปิดภาคการศึกษา  
 ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ตํอเมื่อได๎ช าระคําธรรมเนียมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตํอปีการศึกษา นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตํละภาคการศึกษาปกติได๎ไมํเกิน  ๒๒ หนํวยกิต และสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาส าหรับภาคฤดูร๎อนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต  

 การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรายวิชาของแตํละภาคการศึกษาได๎ไมํเกิน ๑๕ หนํวยกิต  

 กรณีนักศึกษาต๎องการลงทะเบียนเรียนเกินกวํา ๒๒ หนํวยกิต ส าหรับการศึกษาใน
ระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต๎องการลงทะเบียนเรียนมากกวํา 
๑๕ หนํวยกิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษาตามวรรค
สอง ให๎ยื่นค าร๎องขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไมํเกิน ๑๕ วัน นับแตํวันเปิดภาคการศึกษา  

/๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



 
 

๒๐๙ 
 

๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมํอนุญาตให๎
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติม ยกเว๎นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล๎วเห็นสมควรอนุญาตโดย
ให๎พิจารณาเป็นรายกรณ ีโดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา เป็นส าคัญ  

 ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให๎นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจาก
ระเบียบทางการเงิน กลับเข๎าเป็นนักศึกษาใหมํได๎ถ๎ามีเหตุผลอันสมควร โดยให๎ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อ
นั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชํนนี้นักศึกษาจะต๎องช าระคําธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาและคําธรรมเนียมอ่ืนๆที่ค๎างช าระเสมือนเป็นผู๎ลาพักการศึกษา  

 ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวํางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข๎อตกลง
เฉพาะกรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางสํวนได๎หรืออาจพิจารณา
อนุมัติให๎ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระคําธรรมเนียมตามระเบียบวําด๎ วย การ
เก็บเงินคําบ ารุงและคําธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได๎  

 ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให๎ถือวําการลงทะเบียนนั้นตกเป็น
โมฆะและรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให๎ได๎รับสัญลักษณ์ W  

 ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข๎ารํวมศึกษารายวิชาใดๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู๎ได๎ถ๎าอาจารย์ผู๎สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได๎ยื่นหลักฐานนั้นตํอมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้
นักศึกษาจะต๎องช าระคําหนํวยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบวําด๎วยการเก็บเงินคําบ ารุงและคําธรรมเนียม
การศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได๎รับผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ ์Au  
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  

   ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได๎ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแตํวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตํวันเปิดภาคฤดูร๎อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได๎กํอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได๎รับ
การบันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไมํได๎รับเงินคําลงทะเบียนรายวิชา
นั้นคืน  
   ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให๎เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
           /หมวด ๘...  



 
 

๒๑๐ 
 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

--------------------------------- 
  ข๎อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได๎ในกรณีตํอไปนี้  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข๎ารับราชการทหาร  
    ๑๖.๑.๒ ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให๎พักการศึกษา  
    ๑๖ .๑ .๖ เหตุ อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร แตํต๎องศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกวําให๎ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต๎องยื่นใบลาพักการศึกษากํอนวันเริ่มสอบ
ปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือมากกวําจะต๎องช าระคําธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข๎อ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกต๎องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
  ข๎อ ๑๘ การโอนย๎ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย๎ายสาขาวิชาภายในคณะให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้  

๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต๎องได๎รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได๎เรียนตามแผนการศึกษา
ในคณะเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมํนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพัก
การศึกษา  

๑๘.๒.๒ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
และคณะที่ประสงค์จะขอย๎ายไป ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด  

๑๘.๒.๓ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให๎อยูํในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ 
ที่จะรับย๎ายไปสังกัดเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติแล๎วแจ๎งมหาวิทยาลัยทราบ  

๑๘.๒.๔ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนวันเปิด
ภาคการศึกษา  



 
 

๒๑๑ 
 

    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได๎ย๎ายสาขาวิชาแล๎ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให๎
น ามาเทียบโอนได๎ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหมํ และน าผลการเรียนไปค านวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในสาขาวิชาใหมํได๎  

 ข๎อ ๑๙ การโอนย๎ายประเภทนักศึกษา  
   นักศึกษาอาจโอนย๎ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ 
โดยยื่นค าร๎องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข๎อ ๒๐ นักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนข๎อบังคับนี้ประกาศใช๎ ให๎ใช๎ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข๎อบังคับอ่ืนใดในขณะที่เข๎า
ศึกษาจนกวําจะส าเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก๎ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๑๓ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไป
โดยสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส่าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค่าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท่าการ
ปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาอ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท่าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   หลักสูตรที่ ใช้ ในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ่านาจออกประกาศ  ค่าสั่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้              

           /หมวด ๑...  
 



 
 

๒๑๔ 
 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  

๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  การวัดผล
ต้องท่าตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท่างานกลุ่ม การ
สอบกลางภาคการศึกษาและให้มกีารสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้
อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท่านองเดียวกันนี้  

กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
การศึกษาไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น  

๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลใน
รายวิชานั้น  

ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มี
สิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้  
๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก  (Very good) ๓.๕๐ 
B ดี  (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้  (Fairly good) ๒.๕๐ 
C พอใช้  (Fairly) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน  (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very poor) ๑.๐๐ 
E ตก  (Failure) ๐.๐๐ 

ระบบนี้ใช้ส่าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ ต้องไม่ต่่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียน
ซ้่าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้  

เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่
ต่่ากว่า “C”  

       /๖.๔.๒ ระบบ...   



 
 

๒๑๕ 
 

๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก่าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้  
ระดบัการประเมิน ผลการศึกษา 
PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผ่าน 
F (Fail)   ไม่ผ่าน 
ระบบนี้ใช้ส่าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก่าหนด

เฉพาะของหลักสูตร  
๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส่าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ใน

รายวิชาที่นักศึกษายังท่างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” 
ต้องด่าเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้  

(๑) กรณีนักศึกษายังท่างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก่าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น 
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

(๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นค่าร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  

(๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาต
ให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ่าวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นก่าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

(๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  

๖.๕ สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี ้ 
Au (Audit) ใช้ส่าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
W (Withdraw) ใช้ส่าหรับกรณี ดังต่อไปนี้  
(๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบปลาย

ภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  
(๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  
(๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชา

นั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด  
(๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  

 ข้อ ๗ การเรียนซ้่า  
๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่่ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนในรายวิชานั้นซ้่าได้  
๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E” 

หรือ “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้่า  
     /ข้อ ๘...  



 
 

๒๑๖ 
 

 ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น่ามาค่านวณหาค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

 ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค่านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค่านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับ

คะแนนของรายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
๙.๒ การค่านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น่าเอาผลคูณของจ่านวนหน่วยกิตกับค่า

ระดับคะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ่านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด  
๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ่านวนหน่วยกิตครบตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก่าหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส่าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่น    

ค่าร้องขอส่าเร็จการศึกษาและช่าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕ วันนับแต่วัน
เปิดภาคเรียน  

 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย
ก่าหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่

เกิน ๘ ปีการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่

เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  
๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่

เกิน ๙ ปีการศึกษา  
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่

เกิน ๑๑ ปีการศึกษา  
 ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

ก่าหนด  
 ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  

            /ข้อ ๑๒...   



 
 

๒๑๗ 
 

  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา  และให้ถือ
วันที่อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส่าเร็จการศึกษา  
 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้  

๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  

๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกต ิภาคการศึกษาที่ ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐ และ 
ที ่๒๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  

๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก่าหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า ๑.๗๐  

๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก่าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ ส่าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่งต่อไปนี้  

๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก่าหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่่ากว่า ๑.๗๐  

๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก่าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี ้ 
๑๓.๓.๑ ตาย  
๑๓.๓.๒ ลาออก  
๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  
๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก่าหนดไว้ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก่าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  

๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท่าการอันก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
 

           /หมวด ๔...   



 
 

๒๑๘ 
 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  

๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๓.๖๐ ขึ้นไป  

๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่่ากว่า D หรือไม่ต่่ากว่า P  
๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  

   นักศึกษาภาคพิเศษ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  

   ๑๔.๒ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  

๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
๓.๒๕ ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  

๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญาตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  

๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญา
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  

๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่่ากว่า D หรือ 
ไม่ต่่ากว่า P  

๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา
ปกต ินักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  
 

 /๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส่าเร็จ..  



 
 

๒๑๙ 
 

    ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียน
จากระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญา
จากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอ่ืน
ใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส่าเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๒๒๑ 
 

 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น

การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค่าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “อธิการบดี”    หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “นักศึกษา”   หมายความว่า    ผู้ ที่ ร ายงานตั วขึ้ นทะ เบียน เป็ น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”   หมายความว่า   การน่าหน่วยกิตของรายวิชาใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการน่าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท่างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 
   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่
ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ่านาจตามกฎหมายให้การ
รับรอง  

ข้อ ๕ รายวิชาที่จะน่ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็น
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่ เกินสิบปี
นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันส่าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  
 



 
 

๒๒๒ 
 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การท่างานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าส่าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส่าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาท่ีส่าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน่ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับ
คะแนนไม่ต่่ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส่าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่า
ส่าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น่ามาค่านวณค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับ
คะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน่าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่เทียบโอนมาค่านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้น
ปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าที่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ่านาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน่ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
โอนผลการเรียน 
    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่่ากว่า
ระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส่าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่่ากว่า
ระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าส่าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่
ของหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ่านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน 



 
 

๒๒๓ 
 

   อนึ่ง ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น่ามาค่านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    ผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรีอีกสาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส่าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น่าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มา
พิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส่าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่า
ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส่าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น่าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรค
สาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส่าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมิน
การเทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท่างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส่าหรับการศึกษานอก
ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท่างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้
คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบค่าถาม 
   (จ) การสาธิต 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่่ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือ
เทียบเท่าส่าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่่ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่าส่าหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จ่านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่
จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน่ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค่านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ 
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ง
ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิส่าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 



 
 

๒๒๔ 
 

   (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอ
เทียบโอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ่านวนอย่าง
น้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน โดยค่าแนะน่าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการเมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด่าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการ
เรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี เว้นแต่ 

  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด่าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ช่าระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร
นักศึกษาอาจขอขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท่างาน ให้
ด่าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก่าหนดการลงทะเบียนในภาค
การศึกษาสุดท้ายที่จะส่าเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอ่านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
รวมทั้งให้มีอ่านาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒๕ 
 

 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

--------------------------------------- 
 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดท่าหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยน่าไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที ่๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย และใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการ
สอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค่าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบ

โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ให้สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนส่าหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่น่าเงื่อนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) 
วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส่าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา” 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                                                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 



 
 

๒๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐  
และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒๗ 
 

 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

-------------------------- 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ  ๒๕๕๐ ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาค    
ฤดูร้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘  
สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชา
ที่เปิดสอนได้มากขึ้น 
  ๔.๒ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้
หรือเรียนแล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพ่ือให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่สนใจได้มีโอกาสศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ การเปิดสอน
รายวิชาให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและ
การเสนอให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การด่าเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค่าสั่งหรือประกาศใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับฉบับนี ้ให้น่าระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่ก่าหนดไว้ส่าหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับ
โดยอนุโลมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ข้อ ๙ การก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส่าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติและให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 

 



 
 

๒๒๘ 
 

 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                  
                                                                                    (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๒๙ 
 

 
 
 
                                  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาค
ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส่าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดู
ร้อน  (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือค่าสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
“ข้อ ๙ การก่าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส่าหรับนักศึกษาปริญญาตรีให้

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส่าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ    
 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าด่าเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  

             (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 

 



 
 

๒๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓๑ 
 

 

    ที ่๐๑๔๑/๒๕๕๗ 
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------- 
 

  อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท่าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญา
ตรี ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

บัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบ
การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการ
ใน ๓ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการประจ่าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือ
กันในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการคณะต่างๆ มีดังนี ้ 

๒.๑ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ประกอบด้วยคณะบุคคล จ่านวน ๕ คน ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  
๒.๑.๑ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ่าหลักสูตร

พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่
ไม่มีผู้เสนอชื่อประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด่ารงต่าแหน่ง
ประธานกรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด่ารงต่าแหน่งคราวละ 

๒ ปี  
๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด่ารงต่าแหน่งตามประธาน

กรรมการ 
๓) การพ้นจากต่าแหน่งของประธานกรรมการ  



 
 

๒๓๒ 
 

ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต่าแหน่ง  

๒.๑.๓  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ให๎มีหน๎าที่ทั่วไปตามข๎อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน๎าที่ตํอไปนี้  
1) ก าหนดคุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา

นกัศึกษาให๎มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
๒) จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอชื่อและข๎อมูลรายละเอียดของผู๎ท าหน๎าที่อาจารย์ผู๎สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแล
การเรียนการสอน ให๎เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน๎าที่ตํอคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตํางๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกตํอ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรํวมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห๎องปฏิบัติการของหลักสูตรให๎ได๎มาตรฐานและพร๎อมใช๎งาน  
๙) ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 

(มคอ.๒)  
๑๐) ท าหน๎าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหนํวยงานอ่ืนทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร  
๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผู้ส่าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ทุก ๕ ปี  

๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ด่าเนินการอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

 



 
 

๒๓๓ 
 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย  
๑) คณบดี  ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ  กรรมการ  
๔) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)  กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจ่าหลักสูตร ทุกหลักสูตร  กรรมการ  
๖) หัวหน้าส่านักงานคณะ  กรรมการและเลขานุการ  
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑) ก่าหนดนโยบายและแผนด่าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) จัดท่าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะและอาจารย์พิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

วิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ่า

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ่าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ่าสังกัด

หลักสูตร  
๘) ให้ค่าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระท่าการใดๆ อันอยู่ใน

อ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) ก่ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ผลิตบัณฑิต  
๑๒) ด่าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ  กรรมการ  
๓) ผู้อ่านวยการส่านักวิชาศึกษาท่ัวไป  กรรมการ  
๔) ผู้อ่านวยการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและ 
                                                                      เลขานุการ  
๕) รองผู้อ่านวยการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและ 

   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 

๒๓๔ 
 

        

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี้  
๑) ก่ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาด่าเนินการให้มีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพ่ือการเรียนการสอน

อย่างเต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  
๘) ให้ค่าปรึกษาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ  
๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอ้ือต่อการด่าเนินงานทาง

วิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ทัง้นี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด่าเนินการโดยค่านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
          
              
                                                 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลอืงบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี  

จ านวน ๑๖ หลักสูตร  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓๖ 
 

 

 



 
 

๒๓๗ 
 

 



 
 

๒๓๘ 
 

 



 
 

๒๓๙ 
 

 



 
 

๒๔๐ 
 

 



 
 

๒๔๑ 
 

 



 
 

๒๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ญ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 



 
 

๒๔๓ 
 

 



 
 

๒๔๔ 
 

 



 
 

๒๔๕ 
 

 



 
 

๒๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  

อิงสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๒๔๘ 
 

 



 
 

๒๔๙ 
 

 



 
 

๒๕๐ 
 

 



 
 

๒๕๑ 
 

 



 
 

๒๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี   

อิงสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕๓ 
 

 



 
 

๒๕๔ 
 

 



 
 

๒๕๕ 
 

 



 
 

๒๕๖ 
 

 



 
 

๒๕๗ 
 

 



 
 

๒๕๘ 
 

 



 
 

๒๕๙ 
 

 



 
 

๒๖๐ 
 

 



 
 

๒๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๖๓ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นางสุภาษร สกุลใจตรง 
ต าแหน่งทางวิชาการ:   อาจารย์  
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
สุภาษร สกุลใจตรง.  (2560).  ฤทธิ์ต๎านเบาหวานและลดไขมันในเลือดของสารสกัดสะทอน (Millettia 

leucantha Kurz) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให๎เป็นเบาหวานด๎วยสเตร็ปโตโซโตซิน.  วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี,  7(1) : 9-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 
กศ.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   พ.ศ. 2535 
กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   พ.ศ. 2531 



 
 

๒๖๔ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นางสาวสุปราณี  สิทธิพรหม 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
Suebsan, S., Sitthiphrom, S., Sangwijit, K., Sanguansermsri, M., and Anuntalabhochai, S.  

(2017).  Expression analysis of Rice Polygalacturonase cDNA Responding to 
Brown Planthopper [Nilaparvata lugens (Stal)].  Genomics and Genetics,  
10(1&2) : 1-8. 

มาริษา เดอเบลส์ และ สุปราณี สิทธิพรหม.  (2561).  การศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์และความ
งอกข๎าวพ้ืนเมือง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในเขต อ.ดํานซ๎าย จ.เลย. การประชุมวิชาการระดับชาติ” 
ราชภัฏเลยวชิาการ ประจ าปี 2561” การบูรณการ ภูมิปัญญาสูํนวัตกรรมและการพัฒนา
อยํางยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  หนา๎ 2185 – 2193. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ             พ.ศ. 2549 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ             พ.ศ. 2538 
กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม   พ.ศ. 2535 



 
 

๒๖๕ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล: นายกิตต ิตันเมืองปัก 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
กิตติ ตันเมืองปัก.  (2559).  ความหลากชนิดของด๎วงมูลสัตว์ในเขตวนอุทยานน้ าตกห๎วยเลา จังหวัด

เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8,  
หน๎า 143-148. 30-31 พฤษภาคม 2559.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

กิตติ ตันเมืองปัก, วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์, เนตรนภา เกล็ดจีน และจารุวัลย์ รักษ์มณี.  (2559).  ความ
หลากชนิดของปลาน้ าจืดในแมํน้ าเลย อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8,  หน๎า 149-154.  30-31 
พฤษภาคม 2559.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.  

กิตติ ตันเมืองปัก.  (2559).  ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันเขตป่าชุมชน หมูํบ๎านหินสอ อ าเภอภู
เรือจังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์
วิจัย” ครั้งที่ 8,  หน๎า 155-161. 30-31 พฤษภาคม 2559.  พะเยา : มหาวิทยาลัย
พะเยา.  

กิตติ ตันเมืองปัก, พรชนก บุญลับ, พันธ์ทิวา กระจาย และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์.  (2559).  ความหลากชนิด
ของผีเสื้อขาหน๎าพํู ในเขตอุทยานแหํงชาติภูเรือ จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8,  หน๎า 162-168.  30-31 
พฤษภาคม 2559.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

กิตติ ตันเมืองปัก.  (2559).  ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ และใบสาบเสือ ตํออัตราการตายและ
จ านวน Prohemocyte ในหนอนกระทู๎ผัก.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8,  หน๎า 262-267. 30-31 พฤษภาคม 2559.  
พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.  

กิตติ ตันเมืองปัก และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์.  (2559).  ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตสวนป่านา
ปอ อ าเภอนาแห๎ว จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พ.ศ. 2547 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2545 



 
 

๒๖๖ 
 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” ครั้งที่ 3, หน๎า 366-371.  22 ธันวาคม 2559.  
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

กิตติ ตันเมืองปัก, ปิยะพร อ๏ะนา, อุมาภรณ์ ตลับเงิน และประยูร ชุํมมาก.  (2560).  ความหลากชนิด
ของตั๊กแตนกิ่งไม๎และตั๊กแตนใบไม๎ ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” ครั้งที่ 4,  
หน๎า 1133-1139. 22 ธันวาคม 2560.  ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร.  

กิตติ ตันเมืองปัก, ชุลีพร ขันทวี, อติพร สหสมบูรณ์, พรชนก บุญลับ และประยูร ชุํมมาก.  (2560).  
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”ครั้งที่ 4,  
หน๎า 1140-1146. 22 ธันวาคม 2560.  ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

กิตติ ตันเมืองปัก, วรวุฒิ ตาด,ี ฤทธิชัย สุคงเจริญ และประยูร ชุํมมาก.  (2560).  ความหลากชนิดของ
หอยทากบกในถ้ าหินปูน เขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” ครั้งที่ 4,  หน๎า 1195-
1204.  22 ธันวาคม 2560. ก าแพงเพชร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร. 

กิตติ ตันเมืองปัก, ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ และพิสุทธิ์ เอกอ านวย.  (2561).  ความหลากชนิดของผีเสื้อ
กลางวัน ในอุทยานแหํงชาติภูเรือ อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย.  วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  37(1) : 65-78.  

Tanmuangpak, K., Dumrongrojwattana, P., Tumpeesuwan, C, and Tumpeesuwan, S.  
(2015). Sinoennea loeiensis, A new species of Diapherid microsnail 
(Pulmonata: Streptaxoidea: Diapheridae) from Phu Pha Lom Limestone Hill, 
Loei Province, Northeastern Thailand.  Raffles Bulletin of Zoology,  63 : 293-
299. 

Tanmuangpak, K., Tumpeesuwan, C. & Tumpeesuwan, S.  (2016).  A new species of 
Sesara Albers, 1860 from northeastern Thailand (Stylommatophora: 
Helicarionidae). Molluscan Research,  37(1) : 1-7. 

Bolotov, I. N., Kondakov, A. V., Vikhrev, I. V., Aksenova, O. V., Bespalaya, Y. V., Gofarov, 
M. Y., Kolosova, Y. S., Konopleva, E. S., Spitsyn, V. M., Tanmuangpak, K. and 
Tumpeesuwan, S.  (2017).  Ancient river inference explains exceptional oriental 
freshwater mussel radiations. Scientific Reports,  7(2135) : 1-14. 

Bolotov, I. N., Aksenova, O. V., Bakken, T, Glasby, C. J., Gofarov, M. Y., Kondakov, A. V., 
Konopleva, E. S., Lopes-Lima, M., Lyubas, A. A., Wang, Y., Bychkov, A. Y., 
Sokolova, A. M., Tanmuangpak, K., Tumpeesuwan, S., Vikhrev, I. V., Shyu, J. B. 
H., Win, T. and Pokrovsky, O. S.  (2018).  Discovery of a silicate rock-boring 
organism and macrobioerosion in fresh water.  Nature Communications,  
9(2882) : 1-11.  

 



 
 

๒๖๗ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นางสาวรัตนา ขามฤทธิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
รัตนา ขามฤทธิ์.  (2558).  แนวโน๎มการทนเค็มของข๎าวพันธุ์ซิวเกลี้ยงและพญาลืมแกงที่ได๎จากการ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.  วารสารเกษตร,  31(3) : 259-268. 
รัตนา ขามฤทธิ์.  (2561).  ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตํอการชักน าให๎เกิดต๎นและราก จากการ

เพาะเลี้ยงข๎อกุหลาบหนูในสภาพหลอดทดลอง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  49: 1 (พิเศษ) : 
287-290. 

รัตนา ขามฤทธิ์. (2561). การชักน าให๎เกิดยอดและรากของกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ.  
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  49: 3 (พิเศษ) : 154-159. 

รัตนา ขามฤทธิ์. (2562). การฟอกฆําเชื้อที่ผิวและการชักนำให๎เกิดต๎นจากไรโซมของไพลในหลอดทดลอง. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร,  47: 1 (พิเศษ) : 1393-1398. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2556 
วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2550 
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2547 



 
 

๒๖๘ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล: นางสาวพรชนก  บุญลับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
กิตต ิตันเมืองปัก, ศิริกรณ ์ศรีโพธิ์, พรชนก บุญลับ และพันธ์ทิวา กระจาย.  (2559).  ความหลากชนิด

ของผีเสื้อขาหน๎าพํู ในเขตอุทยานแหํงชาติภูเรือ จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8,  หน๎า 162-168.  30-31 
พฤษภาคม 2559.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา.  

กิตติ ตันเมืองปัก, ชุลีพร ขันทวี, อติพร สหสมบูรณ์, พรชนก บุญลับ และประยูร ชุํมมาก. (2560). 
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”ครั้งที่ 4,  
หน๎า 1140-1146.  22 ธันวาคม 2560.  ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

อาทิตย์ มังกรแก๎ว, วารินทร์ เปรมผล และพรชนก บุญลับ.  (2561).  การคัดแยกแบคทีเรียที่สร๎าง
เอนไซม์อะไมเลสจากดินบริเวณท่ีก าจัดขยะและกากมันส าปะหลัง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. 
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561      
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”,  หน๎า 2326-2332.   
23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

 
 
 
 

 
 

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

วท.ม. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2554 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ. 2549 



 
 

๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

๒๗๐ 
 

 
 
 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้ง
ที ่๕/๒๕๕๖         วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑)  ข้อบังคบัคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒)  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที ่๒) 

ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท่าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ

สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ

 



 
 

๒๗๑ 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“คร”ู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่่ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และ
อุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท่าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก่าหนดต่าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก่าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก่าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถน่าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก่าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี
ทักษะหรือความช่านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก่าหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันจะน่ามาซึ่งเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 



 
 

๒๗๒ 
 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ่านาจออก
ระเบียบประกาศ หรือค่าสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ่านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่ก่าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส่าหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น่าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 



 
 

๒๗๓ 
 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ใน

ต่าแหน่งหัวหน้า หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือต่าแหน่งบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น่าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในต่าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก่าหนดใน

กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามป ีหรือ 
๔) มีประสบการณ์ในต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์

การบริหารไม่ต่่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ่านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต่าแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ่านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 



 
 

๒๗๔ 
 

๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต่าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้บริหาร
การศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก่าหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค่านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓)  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
๔)  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
๙)  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค่านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ 
ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล่าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด่าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 



 
 

๒๗๕ 
 

๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น่าและสร้างผู้น่าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่่าเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค่านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับ

การนิเทศ 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
    อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น

เป็นล่าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ด่าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็น

ระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น่าและสร้างผู้น่าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตร
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ทั้งนี้
ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 



 
 

๒๗๖ 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส่าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้
การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้
การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

          
 
 
          ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 
   (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                          ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗๗ 
 

หน้า ๑๓ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง  ราชกิจจานเุบกษา      ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                                

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส่าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู               
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก่าหนด ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก่าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน แต่
ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก่าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 
ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก่าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ใช้บังคับ  

 
 
 



 
 

๒๗๘ 
 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง  ราชกิจจานเุบกษา      ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา                   
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปี
นับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 
 

   ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗๙ 
 

หน้า ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง  ราชกิจจานเุบกษา  ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ  คุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต ให้มาขอรับ 
ใบอนุญาตได ้

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก่าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก่าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐานแต่
ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก่าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง 
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้  
ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก่าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ 

 
 
 



 
 

๒๘๐ 
 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง  ราชกิจจานเุบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การ

รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘๑ 
 

 

 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 
ในสํวนของวิชาชีพครูเพ่ือให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                              
แหํงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได๎รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต๎นไป 
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกความในบทนิยามค าวํา “มาตรฐานความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ”    
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข๎อ ๔ แหํงข๎อบังคับ     คุรุสภา

วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 
 “มาตรฐานความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความวํา ข๎อก าหนดเกี่ยวกับความรู๎และ

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู๎ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู๎
ต๎องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต๎องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช๎ในการประกอบวิชาชีพได๎” 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความวํา ข๎อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู๎ต๎องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต๎องปฏิบัติตาม เพ่ือให๎เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู๎ 
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต๎องฝึกฝนพัฒนาตนเองให๎มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง” 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความวํา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น เป็นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู๎ต๎องการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต๎องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสํงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู๎ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให๎เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแกํผู๎รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
แหํงวิชาชีพ” 

ข๎อ ๔ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๖ แหํงข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 

“ข๎อ ๖ ผู๎ประกอบวิชาชีพครู ต๎องมีคุณวุฒิไมํต่ ากวําปริญญาตรีทางการศึกษา            หรือ
เทียบเทํา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ ดังตํอไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู๎ ต๎องมีความรอบรู๎และเข๎าใจในเรื่อง 



 
 

๒๘๒ 
 

(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให๎ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 

(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู๎ 

(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู๎ และการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน 
(๕) การใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผํานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไมํน๎อยกวําหนึ่งปี และผํานเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ         
การสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังตํอไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวํางเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข๎อ  ๕ ให๎ ยกเลิ กความในข๎อ  ๑๐ แหํ งข๎อบั งคับคุ รุ สภา วํ าด๎ วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 

“ข๎อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพให๎เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 

ข๎อ  ๖ ให๎ ยกเลิ กความในข๎อ  ๑๑ แหํ งข๎อบั งคับคุ รุ สภา วํ าด๎ วยมาตรฐานวิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน 

 “ข๎อ ๑๑ ผู๎ประกอบวิชาชีพครู ต๎องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน๎าที่ครู 

(๑) มุํงม่ันพัฒนาผู๎เรียน ด๎วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง

ที่เข๎มแข็ง 
(๓) สํงเสริมการเรียนรู๎ เอาใจใสํ และยอมรับความแตกตํางของผู๎เรียนแตํละบุคคล 
(๔) สร๎างแรงบันดาลใจผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ใฝ่เรียนรู๎ และผู๎สร๎างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให๎มีความรอบรู๎ ทันสมัย และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู๎ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู๎ สื่อ การวัดและประเมินผล       

การเรียนรู๎ 
(๒) บูรณาการความรู๎และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการ เรียน               

รู๎ที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีปัญญารู๎คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ชํวยเหลือ และพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ 



 
 

๒๘๓ 
 

(๔) จัดกิจกรรมและสร๎างบรรยากาศเรียนรู๎ให๎ผู๎ เรียนมีความสุขในการเรียน           
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู๎เรียน 

(๕) วิจัย สร๎างนวัตกรรม และประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลให๎เกิดประโยชน์            
ตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

(๖) ปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์และมีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ 

(ค) ความสัมพันธ์กับผู๎ปกครองและชุมชน 
(๑) รํวมมือกับผู๎ปกครองในการพัฒนาและแก๎ปัญหาผู๎ เรียนให๎มีคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค ์
(๒) สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู๎ที่

มีคุณภาพของผู๎เรียน 
(๓) ศึกษา เข๎าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูํรํวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตําง

ทางวัฒนธรรม 
(๔) สํงเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ข๎อ ๗ ข๎อบังคับฉบับนี้ไมํกระทบสิทธิและหน๎าที่ของผู๎ได๎รับและผู๎ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช๎มาตรฐานวิชาชีพตามข๎อบังคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๘๕ 
 

หน๎า ๑๒ 
 เลํม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง    ราชกิจจานุเบกษา             ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
______________________ 

             

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให๎จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให๎สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแตํละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล๎เคียงกัน จึงจ าเป็นต๎องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ให๎สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          
ระดับอุดมศึกษาดังกลําว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
จึงออกประกาศไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           
(หลักสูตรสี่ปี) ต๎องมีมาตรฐานไมํต่ ากวํา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                  
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข๎อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ                    
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต๎องมุํงให๎เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์           
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบท๎ายประกาศนี้ 

ข๎อ ๓ ในกรณีที่ไมํสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข๎างต๎นได๎ หรือมีความจ าเป็นต๎องปฏิบัติ          
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในประกาศนี้ ให๎อยูํในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให๎ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

         
 

 ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

    รัฐมนตรวีําการกระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 
 
 



 
 

๒๘๖ 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสีป่ี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสตูรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 
 

๒๘๗ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุํมสาขาวิชา ซึ่งแตํละกลุํมสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน๎อยเป็นไปตามขอบขํายของศาสตร์แตํละกลุํม
สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียด
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได๎อยําง
อิสระ สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน 
กลุํมสาขาวิชาตํางๆ มีดังตํอไปนี้ 

๑.๑ กลุํมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุํมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุํมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ 
๑.๔ กลุํมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุํมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๗ กลุํมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุํมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุํมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุํมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุํมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุํมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุํมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑.๑๔ กลุํมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุํมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุํมสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอก 

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในอนาคต 
 

รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
การระบุชื่อปริญญาให๎เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด

ชื่อปริญญาพ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาใน
สาขาวิชาและอักษรยํอส าหรับสาขาวิชาไว๎แล๎ว ให๎ใช๎ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ใน
กรณีท่ีปริญญาใดยังมิได๎ก าหนดชื่อไว๎ในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมํมีการตราพระราช
กฤษฎีกาวําด๎วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยํอส าหรับสาขาวิชาให๎ใช๎ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     



 
 

๒๘๘ 
 

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่วําด๎วยการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษากํอนประจ าการและสํงเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให๎มี
ความรู๎และมี   สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู๎ยึดมั่นในคํานิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน๎นเป้าหมายการ
สร๎างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเกํง และคนดี มีขีดความสามารถในการแขํงขันและความสามารถใน
การสร๎างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึง
มุํงเน๎นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร๎างครูที่มีคุณภาพที่
น าไปสูํการสร๎างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด๎วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ             
ตํอการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมํที่เป็นศาสตร์บูรณาการ 
และ ข๎ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุํงเน๎นที่
การสร๎าง หลักสูตรให๎มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู๎ในโลก
ดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นโดยอิงงานวิจัยใน
อดีตที่พบวํามีความซ๎าซ๎อนของโครงสร๎างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของ
ประเทศตํางๆ ในสากลที่มีความก๎าวหน๎าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณ์ของผู๎เกี่ยวข๎องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู 
(มคอ. ๑) นี้อยูํภายใต๎หลักการส าคัญหลายประการได๎แกํ ๑) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู
เป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกวําหลักสูตรอิงเนื้อหา เน๎นสมรรถนะการ
เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู๎เรียน ๒) การก าหนดโครงสร๎างหลักสูตร
มีความยืดหยุํน และตอบสนองความต๎องการของการใช๎ครูในโลกปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งความ
ต๎องการของผู๎เรียน ๓) การก าหนดโครงสร๎างหลักสูตร ได๎ให๎สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร๎างหลักสูตร
ผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู๎ซึ่ง
ก าหนดขึ้นส าหรับแตํละกลุํมสาขาเป็นเป้าหมายรํวม ตลอดจนก าหนดโครงสร๎างหลักสูตรให๎มีความ
ยืดหยุํนและสะท๎อนอัตลักษณ์ของผู๎เรียน ๔) การสํงเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล 
มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช๎สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในโลกดิจิทัล ๕) การสํงเสริมการ
บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให๎ผู๎เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มี
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  ๖) การ
สํงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข๎มข๎นเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย    
ของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา

ความรู๎สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติตํอวิชาชีพครูที่เข๎มแข็ง มีจิตบริการตํอวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน       

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน๎าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด๎วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต   
รับผิดชอบตํอวิชาชีพ อุทิศตนและทุํมเทในการเอาใจใสํ สร๎างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู๎และ



 
 

๒๘๙ 
 

ผลประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีทั้งทางด๎านวิชาการและ
วิชาชีพ 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูงมีความรอบรู๎ด๎านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร๎างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีความเพียร มุํงมั่นมานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให๎
เป็นบุคคลที่เรียนรู๎และรอบรู๎ ทันสมัยทันตํอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู๎มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์         
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข๎ามวัฒนธรรม รู๎เทําทันสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสํวนรํวมในการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าให๎กับวิชาชีครู สามารถแสวงหาความรู๎ พัฒนาความรู๎ งานวิจัย และสร๎างนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนา ตนเองผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพตามความแตกตํางระหวํางบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู๎มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู๎ ถํายทอดความรู๎ สร๎างแรงบันดาลใจและสํงเสริมให๎ผู๎เรียน         
เกิดการเรียนรู๎และมีความสุขในการเรียน โดยใช๎ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช๎เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู๎ กิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย สื่อ แหลํงเรียนรู๎ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู๎เรียน  ที่มีความแตกตํางกัน สามารถบูรณาการความรู๎ข๎ามศาสตร์ ข๎ามวัฒนธรรม และการวิจัย 
สามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู๎ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ตลอดจนน าไปใช๎ในการ แก๎ไขปัญหา พัฒนาตนเอง 
ผู๎เรียนและสังคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใสํใจสังคม มีความรักชาติ รักท๎องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึก  สากล รู๎คุณคําและมีสํวนรํวมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท๎องถิ่น มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล๎าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต๎องรู๎ถูก รู๎ผิด รู๎ชอบ ชั่ว ดี กล๎าปฏิเสธและตํอต๎านการกระท าที่ไมํถูกต๎อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมี
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ตํอ

งานที่ได๎รับมอบหมายทั้งด๎านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอยํางท่ีดีแกํศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร๎างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.๑.๓ มีคํานิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให๎เกียรติคน
อ่ืนมีความสามัคคีและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ใช๎เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 



 
 

๒๙๐ 
 

๕.๑.๔ มีความกล๎าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก๎ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด๎วยความถูกต๎องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล๎อม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช๎ดุลยพินิจทางคํานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู๎สึกของผู๎อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมสํวนรวม มีจิตส านึกในการธารงความโปรํงใสของสังคมและประเทศชาติ ตํอต๎านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไมํถูกต๎อง ไมํใช๎ข๎อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 

๕.๒ ด้านความรู้ 
๕.๒.๑ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด๎านวิชาชีพของครู อาทิ 

คํานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู๎เพ่ือจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรํวมมือสร๎างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบูรณาการความรู๎กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข๎าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู๎ในการประยุกต์ใช๎ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู๎ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู๎และเนื้อหาวิชาที่สอนอยํางลึกซึ้ง สามารถติดตามความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู๎และเนื้อหาสาระด๎านมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ด๎านความรู๎ของแตํละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท๎าย 

๕.๒.๓ มีความรู๎ เข๎าใจชีวิต เข๎าใจชุมชน เข๎าใจโลกและการอยูํรํวมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกตํางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน  พัฒนางานและพัฒนา
ผู๎เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู๎และความสามารถในการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู๎ เห็นคุณคําและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน
และนามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาตน พัฒนาผู๎เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 

๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด ค๎นหา วิเคราะห์ข๎อเท็จจริง และประเมินข๎อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลํงข๎อมูล

ที่หลากหลายอยํางรู๎เทําทัน เป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก๎าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข๎ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช๎
ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก๎ปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางสร๎างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู๎ หลักการ



 
 

๒๙๑ 
 

ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ คํานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยํางสร๎างสรรค์ 
๕.๓.๓ สร๎างและประยุกต์ใช๎ความรู๎จากการท าวิจัยและสร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎สร๎างหรือรํวมสร๎างนวัตกรรม รวมทั้งการถํายทอด
ความรู๎แกํชุมชนและสังคม 

 

๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เข๎าใจและใสํใจอารมณ์ความรู๎สึกของผู๎อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
๕.๔.๒ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู๎เรียนผู๎รํวมงาน ผู๎ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม 

๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ ตํอตนเอง ตํอผู๎เรียน ตํอผู๎รํวมงาน และตํอสํวนรวม
สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตนเอง กลุํมและระหวํางกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

๕.๔.๔ มีภาวะผู๎น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข๎มแข็งและกล๎าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถํายทอดความรู๎แกํผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยํางสร๎างสรรค์ 

 

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือเข๎าใจองค์ความรู๎ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู๎เรียน พํอแมํผู๎ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู๎เกี่ยวข๎องกลุํม

ตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช๎การสื่อสารทางวาจา  การเขียน หรือการน าเสนอด๎วย
รูปแบบตํางๆ โดยใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตํางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูลหรือความรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ตํางๆ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ การ
ท างานการประชุม การจัดการและสืบค๎นข๎อมูลและสารสนเทศ รับและสํงข๎อมูลและสารสนเทศโดยใช๎
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนําเชื่อถือของข๎อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช๎ปรัชญาตามความเชื่อในการสร๎างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู๎เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลํงการ
เรียนรู๎แบบเปิดได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตํางกันของผู๎เรียนและพ้ืนที่ 

๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู๎ทางจิตวิทยาไปใช๎ในการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชํวยเหลือ แก๎ไขและสํงเสริม
พัฒนาผู๎เรียนที่ตอบสนองความต๎องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู๎เรียนที่มีความ



 
 

๒๙๒ 
 

แตกตํางระหวํางบุคคล ทั้งผู๎เรียนปกติและผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู๎เรียนที่มีข๎อจ ากัด
ทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ 
เรียนรู๎ผํานการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง สํงเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให๎ทาได๎ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู๎และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู๎มาใช๎เพ่ือป้องกัน แก๎ไขปัญหา และพัฒนา ด๎วย
ความความซีอ่สัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตํอผู๎เรียนโดยยึดผู๎เรียนส าคัญที่สุด 

๕.๖.๔ สร๎างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียน แหลํงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู๎ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร๎างความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
และรํวมมือกันพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรอบรู๎ มีปัญญารู๎คิดและเกิดการใฝ่รู๎อยํางตํอเนื่องให๎เต็มตาม
ศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชํน ทักษะการ
เรียนรู๎ทักษะการรู๎เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบรํวมมือ ทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหลํานี้มาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร๎างของหลักสูตร ประกอบด๎วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด๎าน (วิชาชีพครู

และวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหนํวยกิตแตํละหมวดและหนํวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด๎วย ๒ สํวนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไมํน๎อยกวํา ๓๔ หนํวยกิต 

๒.๑.๑  เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมํน๎อยกวํา ๒๒ หนํวยกิต 
๒.๑.๒  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๑ ปี โดยมีจ านวน

หนํวยกิตไมํน๎อยกวํา ๑๒ หนํวยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑  วิชาเอก แบํงเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
๑)  วิชาเอกเดี่ยว ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา ๔๐ หนํวยกิต และให๎ผู๎เรียนเลือกเรียน

ในรายวิชาที่เสริมสร๎างสมรรถนะและศักยภาพความลุํมลึกในวิชาเอกอีกไมํ
น๎อยกวํา ๒๐ หนํวยกิต รวมกันไมํน๎อยกวํา ๖๐ หนํวยกิต 

๒) วิชาเอกคูํ ให๎เรียนไมํน๎อยกวําวิชาเอกละ ๔๐ หนํวยกิต (รวมแล๎วไมํน๎อย
กวํา ๘๐ หนํวยกิต) 

๒.๒.๒  วิชาเอก-โท ก าหนดจ านวนหนํวยกิตให๎เรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา ๔๐ หนํวยกิต 



 
 

๒๙๓ 
 

๒) วิชาโท ให๎เรียนไมํน๎อยกวํา ๓๐ หนํวยกิต 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให๎เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา ๖ หนํวยกิต 
 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๑๓๐ หนํวยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคํู  หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา ๑๔๐ หนํวยกิต 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู๎จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต๎องเรียน
วิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรืออยํางน๎อยด ารงตาแหนํงรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
นั้น เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแกํนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตํอในสาขาวิชาเอก
เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิตํอไป 
 

๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต๎องให๎

ความส าคัญกับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด๎วยกลุํมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน๎นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู๎รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต๎องมี
การศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผํานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มี
ความก๎าวหน๎าในการผลิตครูหลักสูตรผลิตครูต๎องมีจุดเน๎นที่การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ในวิชาเอก/โทที่
ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเองเพ่ือให๎ก๎าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว รวมทั้งมี
ทักษะการสะท๎อนคิด (reflection skills) ที่เป็นสมรรถนะส าคัญในการสร๎างประสิทธิผลของการท างาน
โดยใช๎ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างานจริงนอกจากการหลํอหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู 
แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่ท าให๎ผู๎เรียนมีความยืดหยุํน ปรับตัว สามารถท างานได๎
ในทุกสภาพบริบทของผู๎เรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ จึงต๎องอิงการ
ท างานแบบรํวมมือและความรับผิดชอบรํวมกันของผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สอนให๎มีมีเอกภาพ และมี
เป้าหมายรํวม 
 

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน 

ความรู๎ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู๎ด๎านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพครูมาใช๎ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินการเรียนการสอนได๎เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของ
ผู๎เรียนที่แตกตํางกันกลุํมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 

๑) คํานิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

๒) ปรัชญาการศึกษา 



 
 

๒๙๔ 
 

๓) จิตวิทยาส าหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู๎และชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหา สํงเสริมและพัฒนา
ผู๎เรียน 

๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู๎ 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู๎ 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน 
๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๑ ปี 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ให๎สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแตํละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ 

โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให๎บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตํางๆ  เพ่ือ
เสริมสร๎างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่เข๎มแข็ง  ปีละไมํน๎อยกวําสอง
กิจกรรม อาท ิ

๑) กิจกรรมเสริมสร๎างความศรัทธา ความมุํงม่ันและรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แกํชุมชนและสังคม 
๓) กิจกรรมสํงเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๖) กิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมสํงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๙) กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุํมสาขาวิชา ซึ่งแตํละกลุํมสาขาวิชา

ยังมีสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน๎อยเป็นไปตามขอบขํายของศาสตร์แตํละกลุํม
สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียด
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา  (วิชาเอก วิชาโท) ได๎อยําง
อิสระ สอดคล๎องกับมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดไว๎ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน
รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี 

 
 



 
 

๒๙๕ 
 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อม
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาล

ใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม 
และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง  ๖ 
ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๙) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
 



 
 

๒๙๖ 
 

(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการ

ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มี
เป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสิน
ผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท่าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น 
ท่าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และท่าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน
ในการประกอบอาชีพเมื่อส่าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑)  การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ฯลฯ 

(๒)  การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(๓)  การประเมินกรณีศึกษา 
(๔)  การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์    

จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(๕)  การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(๖)  การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗)  การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก่ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี

การประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผล
การปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก่าหนด 

 
 

 



 
 

๒๙๗ 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มีค่านิยม

เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และ
ผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้ 

โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตาม
ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นคร ูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑  คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ

หนึ่ง คือปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่าน
การประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและ
ประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และ 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่
มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ 

๓) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย 
นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค ์อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความ
อย่างน้อย ๓ บทความภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย ๑ ปีกรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้อง
มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 



 
 

๒๙๘ 
 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
๑๓.๒ คณาจารย์ประจ าการ 

๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการ

ผลิตครูต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจมี

แผนกลยุทธ์และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 

เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่  มคอ.๑ ฉบับนี้
ประกาศใช้ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิต
และพัฒนาครูเป็นภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 



 
 

๒๙๙ 
 

๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการ
ผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามหลักสูตร
วิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดย
สื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์  
ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการ
ความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) 
อย่างหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู/อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างแท้จริงรวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ  ผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ 
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา  ต้องก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีระบบการประกัน
คุณภาพ ๓ ระดับ คือระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียนการประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
ทรัพยากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน 

ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ 
ของแต่ละหลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็น
ตัวอย่าง 

สถาบันสามารถก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้



 
 

๓๐๐ 
 

ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันก าหนด
เกณฑ์ข้ันต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 

ให้สถาบันจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่สถาบันก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมี
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่สถาบันก าหนด ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่่าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
ก่าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส่าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่า
ตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือใช้ในการก่ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันก่าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ่านวนปี) ที่ผู้ส่าเร็จการศึกษาทุกคน
มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดปรัชญา

การศึกษาที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) 
แบบปฏิรูปนิยม (re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับ
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี ้

๑๖.๑ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่ง

ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุ
ศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือด าเนินกาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจาก
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับ
คุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจ
ของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 



 
 

๓๐๑ 
 

(Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อย
ตาม มคอ.๓รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร  ซึ่งได้จัดท าอย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือ
ฝึกงานให้ชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัต ิ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การ
พัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียง
พอที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและเพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถ
สื่อสารได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต 

๕) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดท ารายวิชาบังคับ
ส าหรับกลุ่มวิชาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดท ากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีก
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชาที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความ
ลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง 

๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา ได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และ



 
 

๓๐๒ 
 

สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตาม
ลาดับจนถึงปีสุดท้ายควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา  
ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ด้านการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็น
หน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่
ครูได้ทันทีเม่ือเข้าไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษา 

๑๖.๖ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (Program Report) 

๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่สอนการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้อ
อย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปี
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระท า
ได ้โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : 
TQR) 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติให้เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

๓๐๓ 
 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 

กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียด
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่าง
อิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน 
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วง
วัยได้ส าเร็จ 



 
 

๓๐๔ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑)  ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒)  จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๓)  การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔)  การพัฒนาความคิดส่าหรับเด็กปฐมวัย 
๕)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบ

นิเวศน์ของการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖)  โภชนาการและการจัดโภชนาการส่าหรับเด็ก 
๗)  การจัดการศึกษาส่าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส่าหรับเด็กปฐมวัย 
๘)  เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส่าหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
๙)  งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐)  ความร่วมมือกับครอบครัว ชมุชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑)  การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กวัยประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส่าหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษา
ค้นพบศักยภาพของตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท่างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ทักษะสมรรถนะทางภาษา การค่านวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความ
งามรอบตัว มีความสามารถในการท่าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
รวมทั้งท่าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑)  ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒)  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๓)  ภาษาไทยส่าหรับครู 



 
 

๓๐๕ 
 

๔)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส่าหรับครู 
๕)  คณิตศาสตร์ส่าหรับครูประถมศึกษา 
๖)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
๗)  สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
๘)  ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะส าหรับครูประถมศึกษา 
๙)  การศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก 
๑๐)  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒)  การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือส าหรับผู้เริ่มเรียน 
๑๓)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
๑๔  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑๕)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 
๑๖)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
๑๗)  ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
๑๘)  สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๑๙)  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาภาษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้

ความเข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์
และวรรณคดี/วรรณกรรมเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย  สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษาไทย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักภาษา 

(๑.๑)  ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒)  ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
(๑.๓)  อรรถศาสตร์ 
(๑.๔)  ฉันทลักษณ์ 



 
 

๓๐๖ 
 

(๑.๕)  ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 
สันสกฤต เขมร ฯลฯ 

(๑.๖)  วิวัฒนาการภาษาไทย 
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 

(๒.๑)  วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรม
ทางการศึกษา วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 

(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา 
และวรรณคดี 

๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๓.๑)  หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้

ภาษาไทย 
(๓.๒)  ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
(๓.๓)  พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
(๓.๔)  ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การเขียนเชิง

สร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖)  ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน

และทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓.๗)  การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑)  การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 
(๔.๒)  การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(๔.๓)  การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การ

แปลภาษาต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือ
พัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้  การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 



 
 

๓๐๗ 
 

(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

๒) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 

(Language) โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง 
(Phonological System) ระบบหน่วยคา (Morphological System) 
วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic and Semantic System) 

(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(๒.๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 

๓) วัฒนธรรม 
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๕) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง

นามธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก) 
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 



 
 

๓๐๘ 
 

๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
 

๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่า
นานาชาติ สามารถติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดย
ให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร์ 
(๑.๒) ฟิสิกส์ 
(๑.๓) เคมี 
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒.๓) ดาราศาสตร์ 
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน 
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 

(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 



 
 

๓๐๙ 
 

(๒.๔) คลื่น 
(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับฟิสิกส์ 
 

 สาขาวิชาเคมี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์ 
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 
 

 สาขาวิชาชีววิทยา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร์ 
(๒.๒) พันธุศาสตร์ 
(๒.๓) จุลชีววิทยา 
(๒.๔) สัตววิทยา 
(๒.๕) นิเวศวิทยา 
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

(๒.๑)  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒.๒)  หลักการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ ฟังชั่น 
(๒.๓)  การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนินการ และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
(๒.๔)  การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
(๒.๕)  เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 
(๒.๖)  การสืบค้น การรวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 

ประเมินและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 



 
 

๓๑๐ 
 

(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงงาน  

(๒.๘) การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและ
บริการ  

(๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

 

๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ
ในการด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคม
ศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและ
ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวัติศาสตร์ 
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร  



 
 

๓๑๑ 
 

(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 

๖) เศรษฐศาสตร์ 
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 

๗. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและ

นันทนาการมีพัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติ
และพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกก าลังกายและปฏิบัติกิจกรรมใน
เวลาว่างเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและ
ตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาสุขศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

(๑.๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
(๑.๔) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 



 
 

๓๑๒ 
 

(๒.๑) อารมณ์ความรูสึกทางเพศ 
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
(๒.๓) การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน 

๓) โรค โรคติดต่อและการป้องกันโรค 
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 
(๔.๒) สารเสพติด 
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
(๔.๔) ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

๕) สวัสดิศึกษา 
(๕.๑) อุบัติเหตุ 
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
(๕.๓) การปฐมพยาบาล 
(๕.๔) การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล 

๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

 สาขาวิชาพลศึกษา 
เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้

กีฬาและออกก าลังกายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
๓) ระบบการท างานของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
๔) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย 
การออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา 
๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเข้าร่วม

และการประยุกตใ์ช้ 
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการป้องกันและหลีกเลี่ยง 
๘) การส่งเสริมการออกก าลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 

(๘.๑)  การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาส าหรับผู้เรียน 
(๘.๒)  การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 



 
 

๓๑๓ 
 

(๘.๓)  การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียน  
ทั้งท่ีปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 

(๘.๔)  โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 สาขาวิชานันทนาการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑)  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
๒)  การท างานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ 
๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับคนวัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

และการท างาน 
๕) ผู้น านันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์ 

แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน 
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสริมหลักสูตร นอกหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
 

๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา 
ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและ
บูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงาน
นวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาศิลปะ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 



 
 

๓๑๔ 
 

๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี 
๖) จิตรกรรม 
๗) ประติมากรรม 
๘) ภาพพิมพ์ 
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
๑๒) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผน

พ้ืนบ้านพื้นเมืองและสากลนิยม 
๑๓) สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ ์เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ 
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 

 สาขาวิชาดนตรี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ 
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
๘) ทักษะดนตรี 

(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท 
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 

๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
๑๐) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 

 
 



 
 

๓๑๕ 
 

 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
๒) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
๓) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู 
๔) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านส าหรับครู 
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
๖) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน 
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น 
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
 

๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  เนื้อหาวิชาธรรมชาติของ

ผู้เรียนและความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
วิเคราะห์ผู้เรียนและมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความ
เต็มใจ สามารถบริหารและจัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  การให้บริการด้าน
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้  การผลิตและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถ
ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 



 
 

๓๑๖ 
 

(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้น 
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล 
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ  

หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม 
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล 
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา 
(๔.๓) การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การ

ปรึกษา เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

 

๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
อย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน 
ออกแบบวิธีการและเทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ 
และการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้
เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 



 
 

๓๑๗ 
 

๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่ 
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การก าหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจ าลองระบบ
ประจ าตัวครู (ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมส าหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารย์ใน

สถานศึกษา 
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 

(๓.๑) วิธีการและเทคนิคส าหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่ 
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่ 
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่ 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 
(๔.๑)  การสื่อสารพื้นฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) หรือ 

สื่อการศึกษา (Educational Media) 
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media) 
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 



 
 

๓๑๘ 
 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา (Educational Mass Communication) อาจ
ประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้ 
- สื่อพิมพ์การศึกษา 
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา 
- ภาพยนตร์การศึกษา 

(๔.๓)  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร์ 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC 
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔)  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล เครือข่าย

บริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะส าหรับศูนย์ความรู้ 
(๔.๕)  เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 

- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖)  สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอล าเพ่ือการศึกษา 
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา 
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และ

ผู้เรียนในบริบทไทยและวิถีไทย 
๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) 

(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- อุทยานการศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์การศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชีวิต   

(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 

- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจ าลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 



 
 

๓๑๙ 
 

- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี 

ศาสนาและความเชื่อ 
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ 
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาท ิ
  กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ 
- การพัฒนาสถานจ าลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, 

Incentives, Conferencing and Exhibitions: MICE) 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา 

๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (Administration and 
Management of Educational Technology and Communication) 
-  การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการ

จัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนว
วิทยาศาสตร์แบบพหุผู้น า 

-  แบบจ าลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ  POSCoRB 
Model, POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต ์

- ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational 

Technology and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 

 



 
 

๓๒๐ 
 

๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  

๒๑เข้าใจและรู้จักใช้การวัดและประเมินเพ่ือเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้
การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือ
สรุปผลการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถ
ออกแบบ สร้างและเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอ
นะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ  ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม  และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์  และใช้เป็น
ประเด็นวิจัยในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้  ออกแบบและเลือกวิธีการวัดและประเมินได้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมีสมรรถนะในการวิจัย
ในบริบทการศึกษาท่ีเป็นสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ 

(assessment of learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) 
การประเมินในฐานะการเรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา 
(formative assessment) การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (summative 
assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic assessment) การวัดแบบอิง
เกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced assessment) 
ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมิน
ภาคปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอ
นะล็อก (เช่น paper-based test) และเครื่องมือดิจิทัล เช่น computer-based 
assessment,        e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชัน
ด้านการวัดและประเมินอื่นๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ      

(ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง) 
๘) คลังข้อสอบ 



 
 

๓๒๑ 
 

๙) การตัดสินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ (productive feedback) 

 

 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการ
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์การหรือสถาบันการศึกษา 

 

 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโน้มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การ
หรือสถาบันการศึกษา 

๕) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้การวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่และการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนา
โรงเรียน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 

 

๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและ

ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษย
สัมพันธ์มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหาร
และจัดการการศึกษาและให้การบริการทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 



 
 

๓๒๒ 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พื้นฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย 
หลักการการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วม 
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการ

ส่งเสริมพัฒนาการ 
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 

(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการน าไปใช้ในการจัดท า 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service 
Plan : IFSP)  
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)  
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒)  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือ
วิทยาการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการ
ด ารงชีวิต (Expanded or Functional Curriculum)  

(๓.๔)  การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕)  การสอน เทคนิคการสอน การอ านวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้

เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามหลักการ การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนทั้งมวล  (Universal 
Design : UD) 

(๓.๖)  การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗)  การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
(๓.๘)  เจตคต ิบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙)  การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน 
 



 
 

๓๒๓ 
 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และ
การพ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑)  ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒)  วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความล าเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการ

ท างาน 
(๖.๓)  ต้นแบบครูที่ด ีและแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษา

พิเศษ 
 

๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการความรู้ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของ
คนในชุมชน สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานของเด็ก  เยาวชน ผู้ใหญ่ 
วัยท างานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุก
ช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑)  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
๒)  หน่วยงานและองค์กรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓)  การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
๔)  การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๕)  การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖)  สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗)  การวัดและการประเมินการเรียนรู้ 
๘)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 



 
 

๓๒๔ 
 

๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑)  การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
๒)  จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
๓)  จัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔)  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 
๕)  การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖)  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
๗)  เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
๘)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย 
๙)  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 

 

๑๔. ผลลัพธ์ ก าร เ รี ยนรู้ แ ละตั วอย่ า งสาขา วิชา /ข้ อ เ สนอสาระความรู้ กลุ่ มสาขา วิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครู

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 
นโยบายสารสนเทศแห่งชาติระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนใน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 



 
 

๓๒๕ 
 

๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมัยใหม่ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้
สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน  รวมทั้ง
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่
เชื่อมโยงกับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดาเนินงานและการ
บริการของห้องสมุด 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุด ที่ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน และสร้างกลไกการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันของนักเรียน ทั้งท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ 
รวมทั้งการร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและ
ชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 

๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหาร
จัดการและการบริการทางการเกษตร การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัย
ในการท างาน และจรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรมศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้



 
 

๓๒๖ 
 

เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรม
ศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์ 
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 

 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎี

และปฏิบัติ ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมต่างๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตหลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับ คหกรรม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คหกรรมศาสตร
ศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างานเกิดความรักในอาชีพ     คหกรรม มี
จรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน  หรือองค์กร
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้าน    คหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตร
ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรม
ศาสตร์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดส าคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความส าคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

 

 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจ

ศึกษาครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การ



 
 

๓๒๗ 
 

ตรวจสอบการบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้
เครื่องมือที่เก่ียวข้องสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์  มีกิจนิสัยในการ
ท างาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัด
การศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

 

 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐาน

อาชีพโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่าง
สร้างสรรค์และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์
การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยการท างาน เกิดความรักใน
อาชีพทางดา้นอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบ
ร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  และพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑)  หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 



 
 

๓๒๘ 
 

๒)  งานช่างส าหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงาน
อุตสาหกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น 

๓)  บทบาทและความส าคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๔)  แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๕)  จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

 

๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ 
ความสามารถโดยรวมของนักศกึษาแต่ละชั้นปี 

และสมรรถนะหลักในแตล่ะหมวดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๐ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู๎ มีความ
เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของ
ความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสาจิตสาธารณะและเกิด
ทักษะในการใช๎ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอําน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
สมรรถนะหลักท่ี ๖ เคารพสิทธิ เสรี 
ภาพและการอยูํรํวมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอยํางสันต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๗ เคารพกฎ กตกิา
ของสังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักท่ี ๙ มีจติอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข๎มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒
ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ   

๒ ผู๎ชํวยสอนที่พัฒนาตนเองให๎
มีความรอบรู๎เทําทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจสูํบทบาทของ
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลกัที่ ๓ ทักษะการอําน 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๐ มีความรู๎และความ
เข๎าใจการสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๑ มีความสามารถใน
การออกแบบและจดักิจกรรมการสร๎าง
เสรมิและดูแลสุขภาวะในการจดัการ
เรียนรู ๎
สมรรถนะหลักท่ี ๑๒ มีความพร๎อมใน
การสร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะในด๎านที่
ส าคัญ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๓ มีความรู๎และความ
เข๎าใจในความส าคญัของกีฬาและนันท- 
นาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๔ มีความสามารถใน
การออกแบบและจดักิจกรรมกีฬาและ
นันทนา การในการจัดการเรยีนรู ๎
สมรรถนะหลักท่ี ๑๕ อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว คิด
ของทักษะ 5C ได๎ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๖ พัฒนาทักษะที่
ส าคัญตามแนวคดิทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C เพื่อการ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร๎างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ- 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒การ
ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
 



 
 

๓๓๑ 
 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

ด าเนินชีวิตและการท างานอยํางมี
คุณภาพ 

๓ - ผู๎สอนรํวมที่ เป็นผู๎น าใน
การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชาและน า
นโยบายสูํการพัฒนาผู๎เรียน 
ท๎องถิ่นและชุมชน 
- มีทักษะการฟัง พูด อําน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเทํา
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอําน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๗ มีทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๘ มีทักษะในการ
แสดงนาฏศลิป ์
สมรรถนะหลักท่ี ๑๙ มีทักษะการใช๎
ประยุกต์ใช๎ศลิปะสํงเสริมพัฒนาและ
การเรยีนรู๎ของผู๎เรียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๒๐ อธิบายแนวคิด 
และหลักการของโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าร ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๑ ประยุกต์ใช๎หลัก 
การทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอ 
เพยีงและแนวคิดการพัฒนาแบบยัง่ยืน
ในชีวิตประจ าวันได ๎
สมรรถนะหลักท่ี ๒๒ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและ
โครงการลงสูํการปฏิบัต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก๎ปัญหาและสร๎างสรรค ์
สมรรถนะหลักท่ี ๒๔ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและ
โครงการลงสูํการปฏิบัต ิ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๒ 
 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที่ ๑  ทักษะการฟัง สมรรถนะหลกัที่ ๑๓ มีความรู๎ และความเข๎าใจในความ 
ส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลกัที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู ๎

สมรรถนะหลกัที่ ๓  ทักษะการอําน สมรรถนะหลกัที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ และแนวคิดของทักษะ 5C ได ๎

สมรรถนะหลกัที่ ๔  ทักษะการเขียน สมรรถนะหลกัที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C 
เพื่อการด าเนินชีวิตและการท างานอยําง
มีคุณภาพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๕  เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ สมรรถนะหลกัที่ ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที่ ๖  เคารพสิทธิ เสรภีาพ และการอยูํ

รํวมกันในสังคมไทยและประชา 
คมโลกอยาํงสันต ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศลิป ์

สมรรถนะหลกัที่ ๗  เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๙ มีทักษะการใช๎ประยุกต์ใช๎ศิลปะสํงเสรมิ
พัฒนาและการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

 สมรรถนะหลกัที่ ๘ - สมรรถนะหลกัที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๙  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลกัที่ ๒๑ ประยุกต์ใช๎หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน
ได ๎

สมรรถนะหลกัที่ ๑๐  ความรู๎ และความเข๎าใจการ
สร๎างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสูํการปฏบิัติ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๑ ความสามารถในการออกแบบ
และจัดกจิกรรมการสร๎างเสรมิ
และดูแลสุขภาวะในการจัดการ
เรียนรู ๎

สมรรถนะหลกัที่ ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก๎ปญัหา
และสร๎างสรรค ์

สมรรถนะหลกัที่ ๑๒ มีความพร๎อมในการสร๎างเสริม
และดูแลสุขภาวะ ในด๎านที่
ส าคัญ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสูํการปฏบิัติ 

 
 
 
 
 



๓๓๓ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อรายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการ
พูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช๎
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี   

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่
เข๎มแข็ง 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                        

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร๎าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชวีิต
และอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิง
เหตุผล 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 



 
 

๓๓๔ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาคการศึกษา รายวิชา 
๑ รักและศรัทธาในความเป็นคร ู สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู๎และประสบ การณ์วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน๎า ท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ๎
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ผู๎ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลกัสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการ ศึกษาและการ
เรียนรู ๎

๒ - ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คณุธรรมจริยธรรม จรรยา 
บรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรบัครู   
- ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

๒ ทักษะการออก แบบและ
จัดการเรียนรู ๎

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู๎และประสบ การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน๎า ท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ๎
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ผู๎ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการการจัดการเรียนรู๎  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู ๎

๓ ทักษะการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู๎และประสบ การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ๎

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจยัและพฒันานวัตกรรม

การเรยีนรู ๎
๔ รักและศรัทธาในความเป็นคร ู สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน๎าที่คร ู

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
๑ - 
๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 

 
 
 
 



 
 

๓๓๕ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที่ ๑  มีความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒  สามารถปฏิบัตหิน๎าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู๎ 
สมรรถนะหลกัที่ ๔  มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที่ ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นคร ู
๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจดัการเรียนรู๎  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู๎ 
๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ๎ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ ๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรบัคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศกึษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     



๓๓๖ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ชั้นปี ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ รอบ รู๎ ง า น ใ น
บท บาทหน๎าที่
ครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏบิัติหน๎าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ๎
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผูป๎กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวําง
เรียน ๑ 

๒ ป ฏิ บั ติ ง า น
ผู๎ชํวยครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏบิัติหน๎าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ๎
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผูป๎กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวําง
เรียน ๒ 

๓ มีความสามารถ
ในปฏิบัติ การ
สอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏบิัติหน๎าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ๎
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผูป๎กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวําง
เรียน ๓ 

๔ มีความพร๎อม
เ ป็ น ค รู มื อ
อาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏบิัติหน๎าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ๎
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผูป๎กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๗ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที่ ๑ มีความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ สามารถปฏิบัตหิน๎าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที่ ๓ มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู๎ 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที่ ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหวํางเรียน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหวํางเรียน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหวํางเรียน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
 
 
 
 



๓๓๘ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ นักศึกษาครู  
(Student Teacher) 
นั ก ศึ ก ษ า ค รู ที่ มี ค ว า ม รู๎ 
ความเข๎าใจ และมีทักษะ
วิทยาศาสตร์ในการศึกษา
สิ่งมีชีวิต  
เมื่อจบชั้นปีที่ ๑ นักศึกษา
จะมีสมรรถนะในการเป็น
ผู๎ชํวยนักวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะหลักที่ ๑  
รู๎และเข๎าใจเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยา 
สมรรถนะหลักที่ ๔  
มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๕  
มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 
 

๑ -๑๑๒๑๓๐๐-๖๒  
ฟิสิกส์พื้นฐาน 
-๑๑๓๑๑๐1-๖๒  
เคมีพื้นฐาน 
-๑๑๔๑๐๐๒-62  
หลักชีววิทยา 
-๑๑๕๑๓๐๑-๖๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

๒ -๑๑๔๑1๐๑-๖๒
พฤกษศาสตร์ 
๑๑๔๑๒๐๑-๖๒  
สัตววิทยา 
-xxxxxxx-62  
เอกเลือก 1 

๒ ผู้ช่วยสอน  
(Teacher Assistant) 
ผู๎ ชํ วยสอนที่ ชํ วยจั ดการ
เ รี ย น รู๎ ชี ว วิ ท ย า ภา ย ใ ต๎
ค าแนะน าและการก ากับ
ของครูประจ าการ  
เมื่อจบชั้นปีที่ ๒ นักศึกษามี
สมรรถนะในการเป็นผู๎ชํวย
ครูระดับมัธยมศึกษา 

สมรรถนะหลักที่ ๑  
รู๎และเข๎าใจเนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยา 
สมรรถนะหลักที่ ๔  
มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลักที่ ๕ 
มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 
 

๑ -๑๑๔2๓๐๑-๖๒
นิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ ์
-1142501-62 
จุลชีววิทยา 
-xxxxxxx-62  
เอกเลือก 2 
-xxxxxxx-62  
เอกเลือก 3 

๒ -๑๑๔2๔๐๒-๖๒  
พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยดีีเอ็นเอ 
-xxxxxxx-62  
เอกเลือก 4 
-xxxxxxx-62  
เอกเลือก 5 



 
 

๓๓๙ 
 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๓ ผู้สอนร่วม (Co-teacher) 
ผู๎ สอนรํ วมที่ รํ วมจั ดการ
เรียนรู๎ชีววิทยาภายใต๎การ
ก ากับของครูประจ าการ 
เมื่อจบชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาจะ
มีสมรรถนะในการเป็นครูผู๎รํวม
สอนระดับมัธยมศึกษา และ
สามารถเป็นนักผลิตสื่อทาง
ชีววิทยา 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ 
รู๎และเข๎าใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ 
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 
จัดการเรียนรู๎ และวัดประเมินผลการ
เรียนรู๎ทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ 
มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ 
มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ชีววิทยา 
 
 

๑ -๑๑๔๓๖๐๔-๖๒  
สัมมนาทางชีววิทยา 
-๑๑๔๓๗๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู๎ชีววิทยา 
-1143606 สะเต็ม
ศึกษาส าหรับครู
ชีววิทยา 
-xxxxxxx-62 
วิชาเอกเลือก 6  

๒ -๑๑๔๓๖๐๓-๖๒
โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยา 
-๑๑๔๓๗๐๒-๖๒
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู๎ของครู
ชีววิทยา 
xxxxxxx-62 
วิชาเอกเลือก 7 

๔ ครูผู้สอน (Teacher) 
ครูผู๎สอนการจัดการเรียนรู๎
ชี ว วิ ท ย า เ ที ย บ เ ทํ า ค รู
ประจ าการ 
เมื่อจบชั้นปีที่ ๔ นักศึกษา
จะมีสมรรถนะในการเป็นครู
มืออาชีพเพื่อสอนในระดับ
มัธยมศึกษา 

สมรรถนะหลกัที่ ๓ 
สามารถท าการวิจัย สรา๎งนวตักรรม
ด๎านการศึกษาชีววิทยา และ
ประยุกต์ใช๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ 
มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ชวีวิทยา 
 

๑ -๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ -1004303-62 
ครุนิพนธ ์
-๑๐๐5๘๐5-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔๐ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ รู๎และเข๎าใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ สามารถวิเคราะห์หลักสตูร ออกแบบ จัดการเรียนรู๎ และวัดประเมินผลการเรยีนรู๎ทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๓ สามารถท าการวิจัย สร๎างนวัตกรรมด๎านการศึกษาชีววิทยา และประยุกต์ใช๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู๎ชีววิทยา 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑๒๑๓๐๐-๖๒ ฟสิิกส์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 1 /   /  
๑๑๓๑๑๐1-62 เคมีพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) ๑ /   /  
๑๑๔๑๐๐๒-62 หลักชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 1 /   / / 
๑๑๔๑1๐๑-62 พฤกษศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) 1 /    / 
๑๑๔๑๒๐๑-62 สัตววิทยา ๓(๒-๒-๕) 1 /    / 
1142301-62 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ๓(๒-๒-๕) 2 /   /  
๑๑๔๓๔๐๒-62 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ ๓(๒-๒-๕) 2 /    / 
1142501-62 จลุชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 2 /   / / 
๑๑๔๓๖๐๓-62 โครงการวิจยัทางชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 3   /   
๑๑๔๓๖๐๔-62 สัมมนาทางชีววิทยา ๑(๐-๒-๑) 3     / 
๑๑๔๓606-62 สะเต็มศึกษาส าหรับครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 3 /   /  
๑๑๔๓๗๐๑-62 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎

ชีววิทยา 
๓(๒-๒-๕) 3  /   / 

๑๑๔๓๗๐๒-62 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ของครูชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) 3  /  / / 
๑๑๕๑๓๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 1 /     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔๑ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ รู๎และเข๎าใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ สามารถวิเคราะห์หลักสตูร ออกแบบ จัดการเรียนรู๎ และวัดประเมินผลการเรยีนรู๎ทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๓ สามารถท าการวิจัย สร๎างนวัตกรรมด๎านการศึกษาชีววิทยา และประยุกต์ใช๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ มีทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 
สมรรถนะหลกัที่ ๕ มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู๎ชีววิทยา 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑๔๑๐๐๑-62 ชีววิทยาพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) - /   / / 
๑๑๔๒๐๐๒-62 สรรีวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต ๓(๒-๒-๕) - /     
๑๑๔๒๐๐๕-62 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท๎องถิ่น ๓(๒-๒-๕) - /  / /  
๑๑๔๒๐๐๖-62 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจรญิ ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๑๐๒-62 การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๑๐๔-62 ชีววิทยาของพืชสมุนไพร ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๑๐๕-62 พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๑๐๖-62 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๒๐๒-62 กีฏวิทยา ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๒๐๓-62 ปรสติวิทยา ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๒๐๔-62 พฤติกรรมสัตว ์ ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๓๐2-62 ระบบวิทยาและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
๓(๒-๒-๕) - /    / 

๑๑๔๒๔๐๑-62 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกลุ ๓(๒-๒-๕) - /    / 
๑๑๔๒๕๐๒-62 จลุินทรีย์อตุสาหกรรม ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๕๐๓-62 จลุชีววิทยาทางอาหาร ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๕๐๔-62 จลุชีววิทยาทางการเกษตรและ

สิ่งแวดล๎อม 
๓(๒-๒-๕) - /   /  

๑๑๔๒๕๐๕-62 เทคโนโลยีชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๕๐๖-62 ราวิทยา ๓(๒-๒-๕) - /   /  
๑๑๔๒๖๐๑-62 การสร๎างสื่อการเรียนการสอนทาง

ชีววิทยา 
๓(๒-๒-๕) -     / 

๑๑๔๓๐๐๓-62 ชีวสถติ ิ ๓(๒-๒-๕) - /     
๑๑๔๓๔๐๓-62 วิวัฒนาการ ๓(๒-๒-๕) - /   /  



 
 

๓๔๒ 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑๔๓๖๐๒-62 เทคนคิทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร ์
๓(๒-๒-๕) - /   / / 

๑๑๔๓๖๐๕-62 ไมโครเทคนิค ๓(๒-๒-๕) - /   /  
1143607-62 โครงงานวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา ๓(๒-๒-๕) -   /   
 


