
  

 

 

                                                          
 
 
 
 

 
 

มคอ. ๒ 
 

หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ั่วไป (๔ ป)ี 
(หลกัสตูรปรับปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 

คณะครศุาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

 



  

 

 

สารบญั 
 

                 เรื่อง                                                                                            หนา้ 
หมวดที ่๑ ข้อมลูทัว่ไป ๑ 
 ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 

 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 

 ๓. วิชาเอก ๑ 

 ๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑ 

 ๕. รูปแบบของหลักสูตร ๑ 

 ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 

 ๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ๒ 

 ๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ๒ 

 ๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
๓ 

 ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 

 ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ  
      วางแผนหลักสูตร 

 
๔ 

 ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
      พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

 
๕ 

 ๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   ๖ 
หมวดที ่๒ ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร ๗ 
 ๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๗ 

 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง ๘ 
หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร ๙ 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษา ๙ 

 ๒. การด าเนินการหลักสูตร ๙ 

 ๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๒ 

 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  
    หรือสหกิจศึกษา) 

 
๒๒ 

 ๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ๒๕ 

 



  

 

 

สารบญั (ตอ่) 
 

           เรือ่ง หนา้ 
หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล ๒๙ 
 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๒๙ 

 ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๓๐ 

 ๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
๓๖ 

หมวดที ่๕ หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศึกษา ๔๖ 
 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ๔๘ 

 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๔๘ 

 ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๔๙ 
หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย์ ๕๐ 
 ๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ๕๐ 

 ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๕๐ 
หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร ๕๑ 
 ๑. การก ากับมาตรฐาน ๕๑ 

 ๒. บัณฑิต  ๕๒ 

 ๓. นักศึกษา ๕๒ 

 ๔. อาจารย์  ๕๓ 
 ๕. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน  ๕๔ 

 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๕๕ 

 ๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  ๕๙ 
หมวดที ่๘ การประเมนิ และปรบัปรงุการด าเนนิการของหลักสตูร ๖๐ 
 ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๖๐ 

 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๖๐ 

 ๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๖๐ 

 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๖๑ 

 
 
 



  

 

 

สารบญั (ตอ่) 
 

           เรือ่ง หนา้ 
ภาคผนวก ๖๒ 
 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา ๖๓ 

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๙๗ 

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

 
๑๐๗ 

 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษา 
                ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๒๕๓ 

 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวดัและประเมินผล 
                การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๒๖๐ 

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

 
๒๖๘ 

 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษา 
                 ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒๗๔ 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒๗๘ 

 ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคร ู 
                 คุณภาพ ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสตูรปรับปรุง  
                 พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

๒๘๓ 
 ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง 

                 ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

๒๙๐ 
 ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

                ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

๒๙๕ 
 ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

๓๐๐ 
 ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ 

                 ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

๓๑๐ 
 ภาคผนวก ฑ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  

                 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

๓๑๘ 



  

 

 

สารบญั (ตอ่) 
 

           เรือ่ง หนา้ 
 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 

                 ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
                  (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

๓๓๒ 
 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและ 

                 สมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 
 

๓๗๔ 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑ 

 

รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ั่วไป (๔ ปี)  
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ                        ครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมลูทัว่ไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภาษาองักฤษ    :    Bachelor of Education Program in General Science 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 ชื่อย่อ :     ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Education (General Science) 

 ชื่อย่อ :     B.Ed. (General Science) 
 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี)  
- 

 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาตทิี่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 

 



 

 

๒ 

 

 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดการเปิดสอนใน 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
   คณะกรรมการวิชาการคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบ 
  หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  
  ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี                       
 ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒       
      วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครูสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
๘.๒  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๘.๔  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๘.๕  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 

 
 



 

 

๓ 

 

    ๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ชือ่ – สกลุ 
คุณวุฒิ

ระดับอดุมศกึษา 
สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

๑ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอ านวย  อรรจนาทร กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
เคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๒๘ 
 

๒๕๒๕ 
๒ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัชรินทร์  เดชกุลทอง วท.ม. 

ค.บ. 
การสอนฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

๒๕๓๓ 
๒๕๒๗ 

๓ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวปิยะนุช  เหลืองาม ศษ.ม. 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

๔ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางนันทพร  กงภูเวช กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๔ 

๕ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวอิศรารัตน์  มาขันพันธ์ วท.ม. 
 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
(ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๔ 
 

๒๕๔๙ 
 
 
 
 



 

 

๔ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น

ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
มีความม่ันคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๒) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร     
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก     
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก สะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการ
หลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโอ
อาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบ
นี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา 
วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่ง
สังคมที่เอ้ืออาทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (๓) ส่งเสริม
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมความเข้าใจ



 

 

๕ 

 

ระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่ง
เป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
 ๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้ จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู
โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

  
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครู
ดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มี
คุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครู  โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่             
ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 ๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 



 

 

๖ 

 

 ๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

 ๑๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

                 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน    
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

  ๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการและ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
  



 

 

๗ 

 

หมวดที ่๒ ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา 

ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ 
และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือ
วิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

๑.๒ ความส าคัญ   
 ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 

ให้ก้าวทันต่อสถานการณ ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ
ได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี         
มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และ
หน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า  ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

๑.๓ วตัถปุระสงค ์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑.๓.๑ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

๑.๓.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
 ๑.๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๑.๓.๔ ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นในอนาคต 

๑.๓.๕ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและ              
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 

 

๒. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
   สกอ. และคุรุสภา ก าหนด 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐาน 
    วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    ของวิชาชีพของบุคลากร 
    ทางการศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตร 
    อย่างสม่ าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

๒. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

    ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
    วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    ให้สอดคล้องกับ 

    ความเปลี่ยนแปลงทาง     
    สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
    และความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการ 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

๑. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่ 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน    
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซึ่ง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ทั้งภายในและภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากร 
    ด้านการเรียนการสอน  
    และบริการวิชาการให้มี 
    ความรู้ สมรรถนะและ 
    เจตคติที่ทันสมัย และ 
    เหมาะสมตามมาตรฐาน 
    และจรรยาบรรณ 
    ของวิชาชีพ 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
    การเรียนการสอนให้ท างาน 
    บริการแก่องค์กรภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการ 
     เรียนรู้ของบุคลากรด้าน 
     การเรียน การสอนให้ม ี
     นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
     ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการ  
    วิชาการต่อบุคลากร 
    ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
    ในหลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
    ต่อประสิทธิภาพ 
   การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

 

หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
๑.๑ ระบบ  

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ      
๑ ภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้เวลา
เรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช)   
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๙) 

 

๒.  การด าเนนิการหลักสตูร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือน ธันวาคม – เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน          เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕)   
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

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

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 



 

 

๑๐ 

 

๒.๔.๒ จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ปี 
 

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ช้ันปีท่ี ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ช้ันปีท่ี ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ช้ันปีท่ี ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 
รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดวา่จะส าเรจ็การศกึษา - - - ๖๐ ๖๐ 
 

 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

หมวดเงนิ 
ปงีบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. ค่าลงทะเบียน ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ 

๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๔๘,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ 
รวมรายรบั ๑,๑๒๘,๐๐๐ ๒,๒๕๖,๐๐๐ ๓,๓๘๔,๐๐๐ ๔,๕๑๒,๐๐๐ ๔,๕๑๒,๐๐๐ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

๑๑ 

 

 ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

 

หมวดเงนิ 
ปงีบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. งบบคุลากร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. งบด าเนนิการ        

   ๒.๑ คา่ตอบแทน ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 
   ๒.๒ คา่ใชส้อย ๓๖,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
   ๒.๓ คา่วสัด ุ ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
   ๒.๔ คา่สาธารณปูโภค - - - - - 
๓. งบลงทนุ        
   ๓.๑ คา่ทีด่นิ
สิง่กอ่สรา้ง 

- - - - - 

   ๓.๒ คา่ครภุณัฑ ์ ๔๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 
๔. เงนิอดุหนนุ        
   ๔.๑ การท าวจิยั ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
   ๔.๒ การบรกิาร
วิชาการ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวมรายจา่ย ๕๔๘,๐๐๐ ๖๔๖,๐๐๐ ๗๖๔,๐๐๐ ๘๖๒,๐๐๐ ๘๖๒,๐๐๐ 
 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๑,๗๕๐.๐๐ บาท/คน/ป ี
 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน  
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
     แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต  
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………. 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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



 

 

๑๒ 

 

๓.  หลักสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
๓.๑ หลักสูตร  
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 

               

รายการ 
เกณฑ์ มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า (นก.) 
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๒ (นก.) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ ๓๐ 
    ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร - ๑๒ 
    ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ - ๓ 
    ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - ๖ 
    ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
- 

 
๙ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๔ ๑๐๖ 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพครู   
        (๑) วิชาชีพครูบังคับ 
        (๒) กลุ่มวิชาวิชาปฏิบัติการสอน 
             ในสถานศึกษา 

๓๔ 
๒๒ 
๑๒ 

๔๓ 
๒๘ 
๑๕ 

    ๒) กลุ่มวิชาเอก 
        (๑) วิชาเอกบังคับ 
        (๒) วิชาเอกเลือก 

๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 

๖๓ 
๔๒ 
๒๑ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ ๖ 
รวม ๑๓๐ ๑๔๒ 

 

             ๓.๑.๓ รายวิชา  
 ๑) ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม  
   ๒)  การจัดหมวดวิชา หมู่ วิ ชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิ ชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง  
   ๓) การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ  
    (๑) ยึดหลักสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา  
    (๒) ยึดก าเนิดของรายวิชา  
    (๓) อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
   ๔) รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว  
    เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา  
    เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี  
    เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา  
    เลขตัวที่ ๖, ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 



 

 

๑๓ 

 

๑      ๒       ๓       ๔       ๕       ๖       ๗ 
                                                                                                ล าดับก่อนหลัง 
 
                                                                 ลักษณะเนื้อหา 
                            หมวดวิชาและหมู่วิชา   ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี       
 
 

 โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนี้ 
 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา 
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 ๑๓๖  
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗ ดาราศาสตร์ ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๑๘ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  



 

 

๑๔ 

 

    ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  จ านวนไมน่้อยกวา่                            ๓๐   หนว่ยกติ 

 

 บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                                       ๓๐   หน่วยกิต 
 

                  ๑) กลุม่วชิาภาษาและการสื่อสาร               บงัคบัเรยีน        ๑๒   หนว่ยกติ 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

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

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

                  ๒) กลุม่วชิามนุษยศาสตร์                          บงัคบัเรยีน        ๓   หนว่ยกติ 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

                  ๓) กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์                            บังคบัเรยีน        ๖   หนว่ยกติ 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

                 ๔) กลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บงัคบัเรยีน ๙  หนว่ยกติ 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

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 านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หนว่ยกติ 

   ๑) กลุ่มวิชาชีพครู    ๔๓ หนว่ยกติ 
 (๑) วิชาชีพครู (บังคับ)   ๒๘ หนว่ยกติ 

   บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                        ๒๘ หน่วยกิต 
 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ethics and Spirituality for Teachers           

๓(๒-๒-๕) 



 

 

๑๕ 

 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development                                  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation             

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology for Teacher                               

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education            

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

 
 

               

       (๒) วชิาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา                                ๑๕  หนว่ยกติ 
                       บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                      ๑๕  หน่วยกิต 
รหสั ชื่อวชิา                 น(ชม.) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    
Practicum Teaching 1 

      ๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    
Practicum Teaching 2 

      ๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓  
 Practicum Teaching 3 

      ๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    
Internship 1      ๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    
Internship 2 
 
 

     ๖(๕๔๐) 

        



 

 

๑๖ 

 

๒) กลุ่มวิชาเอก   ๖๓ หนว่ยกติ 
                        (๑) วชิาเอก  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                            ๔๒        หน่วยกิต 

๑๑๑๑๒๐๑-๖๒ ชีววิทยาส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) 
 Biology for Teacher 1  

๑๑๑๑๒๐๒-๖๒ ชีววิทยาส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) 
 Biology for Teacher 2  

๑๑๑๑๓๐๑-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) 
 Physics for Teacher 1  

๑๑๑๑๓๐๒-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) 
 Physics for Teacher 2  

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒ เคมีส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) 
 Chemistry for Teacher 1  

๑๑๑๑๔๐๒-๖๒ เคมีส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) 
 Chemistry for Teacher 2  

๑๑๑๑๕๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
 Mathematics for Science Teaching  

๑๑๑๒๒๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
 Biological Science  

๑๑๑๓๗๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Management Science for Primary Education  

๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Management Science for Secondary School   
 Students  

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
 Research to Develop Science Learning Process  

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓(๒-๒-๕) 
 Astronomy and Space  

๑๑๘๒๑๐๒-๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) 
 Physical Science  

๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๓(๒-๒-๕) 
 Earth System Science  

 

                        (๒) วชิาเอกเลอืก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                      ๒๑    หน่วยกิต 
๑๑๑๒๖๐๑-๖๒ สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 

STEM Education for Science Teacher 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๒๐๔-๖๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Science 

๓(๒-๒-๕) 



 

 

๑๗ 

 

๑๑๑๓๓๐๓-๖๒ ไฟฟ้าและพลังงาน  
Energy and Electricity 

  ๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๘๐๑-๖๒ โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
Projects and Scientific Activities 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๘๐๓-๖๒ การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
School Science Practice 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๘๐๔-๖๒ ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
Nature and Scientific Inquiry 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๔๒๐๓-๖๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
School Botanical Garden 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๔๘๐๕-๖๒ สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ 
Seminar in Sciences and Teaching 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ 
Computational Science 

๓(๒-๒-๕) 

 
     ๓) หมวดวชิาเลอืกเสร ีจ านวนไม่น้อยกว่า         ๖     หนว่ยกติ 

       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  

  
 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 

 

ชัน้ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๑ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
 

๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับครู  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๑๑๑๒๐๑-๖๒ ชีววิทยาส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอก) ๑๑๑๑๓๐๑-๖๒ 

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒ 
ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑ 
เคมีส าหรับครู ๑ 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

 ๑๑๑๑๕๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
  รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
 
 
 



 

 

๑๘ 

 

ชัน้ปีที ่๑ ภาคการศกึษาที ่๒ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

๓(๒-๒-๕) 
 ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๑๑๑๒๐๒-๖๒ ชีววิทยาส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๑๓๐๒-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๑๔๐๒-๖๒ เคมีส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxx วิชาเลือก ๓(๒-๒-๕) 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 

ชัน้ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๑ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและ

อาชีพ 
 

๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๑๑๒๒๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอก) ๑๑๘๒๑๐๒-๖๒ 

๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

 

ชัน้ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๒ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

(วิชาเอกเลือก) 

 
๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี ๓(๒-๒-๕) 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 

ชัน้ปีที ่๓ ภาคการศกึษาที ่๑ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 
 

(วิชาเอกเลือก) 
 

๑๑๑๓๗๐๑-๖๒ 
 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ 
 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเลือก 
วิชาเลือก 

 
๓(๒-๒-๕) 

 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

  รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

 

ชัน้ปีที ่๓ ภาคการศกึษาที ่๒ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ  ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
 (วิชาเอก) 

 
(วิชาเอกเลือก) 

 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    

 
๑(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

 
๓(๒-๒-๕) 

xxxxxxx วิชาเลือก ๓(๒-๒-๕) 
 xxxxxxx วิชาเลือก ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี ๓(๒-๒-๕) 
  รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 
 

ชัน้ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๑ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    

 
๖(๕๔๐) 

    
รวมหน่วยกิต ๖ 

 
 

ชัน้ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๒ 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 

 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    

 
๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 
 

  รวมหน่วยกิต ๗ 



 

 

๒๑ 

 

       ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
                         ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ ชือ่ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดับอดุมศกึษา สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอ านวย  อรรจนาทร กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
เคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๒๘ 
 

๒๕๒๕ 
๒ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวัชรินทร์  เดชกุลทอง วท.ม. 

ค.บ. 
การสอนฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

๒๕๓๓ 
๒๕๒๗ 

๓ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวปิยะนุช  เหลืองาม ศษ.ม. 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๒ 
๒๕๕๐ 

๔ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางนันทพร  กงภูเวช กศ.ม. 
ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๔ 

๕ xxxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวอิศรารัตน์  มาขันพันธ์ วท.ม. 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชีววิทยา) 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๙ 

                  

           ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ชือ่ – สกลุ 
คุณวุฒิ

ระดับอดุมศกึษา 
สาขาวชิา 

ส าเรจ็การศกึษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายอิสระ  อินลุเพท วท .ม.  
กศ .บ.  

การสอนฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  
พระนคร 

๒๕๒๒ 
๒๕๑๕ 



 

 

๒๒ 

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
    จากปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษา หลักสูตรจึงก าหนดให้นักศึกษาที่สนใจจะไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาที่จัดโครงการสหกิจศึกษาได้โดยต้องเป็นการฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเท่านั้น 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
๔.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู   และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                     ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
    ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน     
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปญัญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
    ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

๔.๑.๒  ด้านความรู ้  
  ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส ารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ



 

 

๒๓ 

 

พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

    ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
    ๔.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
         ๔.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
 ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
          ๔.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 

 

๒๔ 

 

 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม  ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
        ๔.๑.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพื้นท่ี 
 ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง
ผู้เรียนปกติและผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุ จริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
 ๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
 ๔.๒ ช่วงเวลา  

     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก าหนดช่วงเวลาดังนี้ 
  ๑) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  

  ๒) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒  



 

 

๒๕ 

 

  ๓) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓        ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
  ๔) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
  ๕) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒      ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒  
 

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
 
ชัน้ป ี ฝึกประสบการณว์ชิาชีพ หนว่ยกติและจ านวนชัว่โมง 
๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑ หน่วยกิต ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑ หน่วยกิต ๙๐ ชั่วโมง 
๓ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ ๑ หน่วยกิต ๙๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖ หน่วยกิต ๕๔๐ ชัว่โมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖ หน่วยกิต ๕๔๐ ชัว่โมง 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 

     เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนมีความเชี่ ยวชาญ  ความสามารถในการแก้ปัญหาและการค้นคว้ าวิจั ย                   
จึงก าหนดให้รายวิชาโครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นรายวิชาบังคับ โดยศึกษากระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท า
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียน
รายงาน การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ และเพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจหลักการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ บทบาทและหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนมีทักษะในการจัดแสดงผลงานและ
ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดเน้นที่ต้องการให้นักศึกษาใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๑๓ ทักษะ ไปใช้เพื่อท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 และรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือออกแบบวางแผนและการท าโครงการวิจัย แก้ปัญหาในท้องถิ่นอย่างน้อย  ๑ โครงการ 
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผลการทดลองหรือการค้นคว้า รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมีระบบและการ
เผยแพร่ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้และให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือ
การศึกษาและพัฒนานวัตกรรม เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ตามความสนใจ ในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจระเบียบวิธีการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในเชิงหลักการและทฤษฎี โดยอาจมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  



 

 

๒๖ 

 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๒.๑ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

         ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู   และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                    ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน             

         ๕.๒.๒ ด้านความรู้   
   ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
          ๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 



 

 

๒๗ 

 

ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์     

          ๕.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                  
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
 ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์   
       ๕.๒.๕ ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี               
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ        
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน   
      ๕.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้                   
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชาการออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพื้นท่ี 
 ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล       
ท้ังผู้เรียนปกติและผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 
    
 



 

 

๒๘ 

 

    ๕.๓ ช่วงเวลา  
     รายวิชา ๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดให้เรียน
ในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑  
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต  
 รายวิชา ๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน   หน่วยกิต 
๓(๒-๒-๕) 
    ๕.๕ การเตรียมการ 
 รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักศึกษาอาจใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามประเด็นที่เลือกศึกษาจะอาศัยสิ่งต่าง  ๆ ข้างต้นจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยจะมีบุคลากรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกส าหรับการท าและการจัดหาตามการ
สนับสนุนวัสดุรายวิชาหรืองบประมาณสนับสนุนจากสาขาวิชา 
  รายวิชา โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักศึกษา
เลือกท า จะอาศัยสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์ และการจัดหาตามการสนับสนุนวัสดุรายวิชาหรือ
งบประมาณสนับสนุนจากสาขาวิชา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ จะมีบุคลากรสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ส าหรับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการจัดท าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าในการท าโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่บันทึกในสมุดใหค าปรึกษา 
โดยอาจารยที่ปรึกษา ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์โดยให้เปนไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว และใน
รายวิชาโครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดให้มีการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารยสอบไม
ต ่ากวา ๓ คน ซึ่งมีการสอบเคาโครงและน าเสนอผลการวิจัยเมื่อท าการวิจัยเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ 

 

หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
๑. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติ
ของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

๒. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 
การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและ
น าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  

๓. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนิน
ชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

๔. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีท ักษะทางส ัง คมท า ให ้น ักศ ึกษามีมน ุษยสัมพ ัน ธ ์ที ่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็น
คนดี มีน้ าใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะ
และสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

 

๒. การพฒันาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะดา้น 

 ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
                   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน   
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
  ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
 ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
 ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
 ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
 ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
 ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง  
 ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
 ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 



 

 

๓๑ 

 

 ๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  
   ๒.๒ ด้านความรู้ 
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 
 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
 ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
 ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ  
 ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
 ๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  



 

 

๓๒ 

 

 ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 ๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
 ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
 ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  
    ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
 ๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  
 ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  



 

 

๓๓ 

 

 ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  
 ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
 ๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
 ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
 ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส  
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
 ๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
 ๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนองานวิชาการ 



 

 

๓๔ 

 

 ๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
 ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
 ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๔.๓ กลยุทธก์ารประเมนิที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 
 ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 ๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  



 

 

๓๕ 

 

 ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษา 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 ๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพื้นท่ี 
 ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง
ผู้เรียนปกติและผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
 ๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
 



 

 

๓๖ 

 

 ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก        
วิธีสอนกับเทคโนโลยี  
 ๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
 ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
  
  ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ด้าน มีดังนี้ 
 

        ๓.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   ๒. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   ๓. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือการเคารพสิทธิและให้เกียรติคน
อ่ืนมีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
         ๔. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 



 

 

๓๗ 

 

        ๓.๑.๒ ด้านความรู้ 
        ๑. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
   ๒. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา 
   ๓. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
   ๔. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 
         ๕. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  

       ๓.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

   ๑. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล  สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
 
 



 

 

๓๘ 

 

   ๒. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
        ๓. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 

       ๓.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ๑. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
   ๒. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
         ๔. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  
       ๓.๑.๕ ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ๑. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๒. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
        ๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน 
 

   
 
 
 
 



 

 

๓๙ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ความรับผิดชอบหลัก 
  

 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล และความ

รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลย ี
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพดูและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                    
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                    
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓/๑                    
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๓/๒                    
กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์                      
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ  ๓(๒-๒-๕) ๓/๒                    
กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์                      
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑/๑                    
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ ๓(๒-๒-๕) ๓/๑                    
กลุม่วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                      
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒/๒                    
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                    
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓/๒                    



 

 

๔๐ 

 

  
  ๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
         มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง 
๖ ด้าน มีดังนี้ 
 

        ๓.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   ๒. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   ๓. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือการเคารพสิทธิและให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
        ๔. มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
  
           ๓.๒.๒ ด้านความรู้ 
        ๑. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูร
ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
   ๒. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้



 

 

๔๑ 

 

ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา 
   ๓. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  
   ๔. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน 
         ๕. ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  

       ๓.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

   ๑. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล  สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๒. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
        ๓. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 

       ๓.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ๑. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
   ๒. ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
   ๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
         ๔. มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  
       ๓.๒.๕ ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
   ๑. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 

 

๔๒ 

 

   ๒. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
        ๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน 
 

        ๓.๒.๖ ดา้นวธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้ 
   ๑. สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
    ๒. สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
    ๓. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความ        
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
    ๔. สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
         ๕. สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
  



 

 

๔๓ 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุม่วชิาชพีคร ู   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทาง
ปญัญา 

๔. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล และความ

รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๖. วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑)  ๔/๒                         

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                    และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑/๑      
  

 
 

 
 

 
          

  

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลกัสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                         

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                         

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู ้

๓(๒-๒-๕) ๑/๒ 
 

                  
    

 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                         

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๓/๑                         

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑/๑                         

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและ 
                   การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒/๒ 
 

  
 

   
  

  
  

   
  

  
 

 
 

 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพือ่การส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๒/๒                         

 
 
 
 



 

 

๔๔ 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กลุม่วชิาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา   ความรับผิดชอบหลัก   

 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปญัญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล และความ
รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๖. วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ ๑(๙๐) ๑/๒                         
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ ๑(๙๐) ๒/๒                         
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ ๑(๙๐) ๓/๒                         
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ๖(๕๔๐) ๔/๑                         
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๖(๕๔๐) ๔/๒                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 

 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ความรับผิดชอบหลัก   

 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปญัญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล และความ
รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๖. วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

กลุม่วชิาเอกบงัคบั                           
๑๑๑๑๒๐๑-๖๒ ชีววิทยาส าหรับคร ู๑ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑                         
๑๑๑๑๒๐๒-๖๒ ชีววิทยาส าหรับคร ู๒ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                         
๑๑๑๑๓๐๑-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑                         
๑๑๑๑๓๐๒-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                         
๑๑๑๑๔๐๑-๖๒ เคมีส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑/๑                         
๑๑๑๑๔๐๒-๖๒ เคมีส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                         
๑๑๑๑๕๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน  
                     วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๑/๑                         

๑๑๑๒๒๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                         
๑๑๑๓๗๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                     ระดับประถมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๑   

  
                    

๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                     ระดับมัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 
 ๓/๒   

  
                    

 
 
 
 



 

 

๔๖ 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ความรับผิดชอบหลัก 

 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปญัญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล และความ
รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๖. วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจยัเพื่อพัฒนากระบวนการ 
                     เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๑   

  
                    

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓(๒-๒-๕) ๒/๒                         
๑๑๘๒๑๐๒-๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                         
๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ๓(๒-๒-๕) ๒/๑                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๗ 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหสัวชิา-ชือ่รายวชิา หนว่ยกติ ชัน้ป ี

มาตรฐานการเรยีนรู ้ 

๑. คณุธรรม จรยิธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทกัษะทางปญัญา 
๔. ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคล และความ
รบัผดิชอบ 

๕ ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๖. วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

กลุม่วชิาเอกเลอืก                           

๑๑๑๒๖๐๑-๖๒ สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) ๒/๒                         
๑๑๑๓๒๐๔-๖๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม ๓(๒-๒-๕) ๓/๑                         
๑๑๑๓๓๐๓-๖๒ ไฟฟ้าและพลังงาน  ๓(๒-๒-๕) ๓/๒                         
๑๑๑๓๘๐๑-๖๒ โครงงานและกิจกรรมทาง 
                     วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๒   

  
                    

๑๑๑๓๘๐๓-๖๒ การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน 
                     โรงเรียน 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๑   

  
                    

๑๑๑๓๘๐๔-๖๒ ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง 
                     วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๒   

  
                    

๑๑๑๔๒๐๓-๖๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(๒-๒-๕) ๑/๒                         
๑๑๑๔๘๐๕-๖๒ สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน 
                     วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๓/๒ 

    
                    

๑๑๑๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ ๓(๒-๒-๕) ๒/๒                         
 
 

 
 



 

 

๔๘ 

 

หมวดที ่๕ หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศึกษา 
 

๑. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 
 

 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
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 

 

 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)   
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  

 ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ มคอ.๑ มคอ.๒ 
มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

- มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
- สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก  มีการ

ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 
 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

๒.๑.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ๒.๑.๒ สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชาเอก       
มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๒.๑.๓ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 



 

 

๔๙ 

 

 
 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  ๒.๒.๑ ประเมินจากบัณฑิตที่จบ   
  ๒.๒.๒ ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๐ 

 

หมวดที ่๖  การพฒันาคณาจารย ์
 

 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้
 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 
 ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
 ๑.๒ การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 ๑.๓ การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้าร่วม
เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 ๑.๔ การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและ
การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง  ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 ๒.๒.๑ การพัฒนาวิชาการ เช่น ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 ๒.๒.๒ การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือให้มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๒.๒.๓ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๑ 

 

หมวดที ่๗   การประกันคุณภาพหลักสตูร 
 

๑. การก ากบัมาตรฐาน 
 
 การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.๑ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน ๕ คน ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 ๑.๒ การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 
 ๑.๓ การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑–๕ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
  ๑.๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
  ๑.๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
  ๑.๓.๔ มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
  ๑.๓.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 ๑.๔ ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 
 
 
 

 



 

 

๕๒ 

 

๒. บัณฑิต 
 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคุณลักษณะ ดังนี้  

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

๓. นักศึกษา 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกระบวนการ
รับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ 
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังนี้ 

 
 ๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
 ๑) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 ๒) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
 คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพใน
การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
 ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
 ๑) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ 
 ๒) ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏเลย เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
 
 ๓.๒ การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชา เพื่อด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา 
 



 

 

๕๓ 

 

 ๓.๓ การให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว การคงอยู ่การส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษา
ในระดับท่ีสูง ดังนี้ 
 ๑) การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 ๒) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้จากทางมหาวิทยาลัย    ราช
ภัฏเลย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่
เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป 
 ๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข้าพบนักศึกษา
ในชั่วโมงที่ปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบนอกชั่วโมงที่ปรึกษา
เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  
 ๓.๔ ความพึงพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้
พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 
 
๔. อาจารย์ 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด
กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 

 ๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 
 ๒) หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสนอ
ขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๓) มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
 ๔) นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยังได้มอบหมายให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
 
 



 

 

๕๔ 

 

 ๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ดังนี้  
 ๑) จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน 
การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 ๒) จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 ๓) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 ๔) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 
 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
 ๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  
 
 ๕.๒ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน -เวลาสอบ และผู้สอน 
ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้ เสนอให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ใน
การสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับ
วิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
 
 ๕.๓ การประเมินผู้ เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน



 

 

๕๕ 

 

คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
โดยระบุไว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.
๕ ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตามและตรวจสอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
๖. สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 
 

 ๖.๑ การบรหิารงบประมาณ 
 คณะครุศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ

ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
    ๖.๒ ทรัพยากรการเรยีนรูท้ี่มีอยูเ่ดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี ส านักวิทย
บริการที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มี
หนังสือ ต าราเฉพาะทางด้านวิชาชีพครูในห้องสมุดคณะครุศาสตร์และต าราเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพ่ือจัดชื้อ
ต ารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

๑. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  อาคาร ๒ และ  อาคาร ๒๓  มีดังนี้  
 ๑.๑ ห้องเรียนทั้งหมด จ านวน  ๕๖  ห้อง โดยมีการแยกขนาดห้อง ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ ห้องเรียนขนาด  ๔๕  คน จ านวน  ๔๔  ห้อง 
 ๑.๑.๒ ห้องเรียนขนาด  ๘๐  คน จ านวน  ๘  ห้อง 
 ๑.๑.๓ ห้องเรียนขนาด  ๑๐๐  คน จ านวน  ๔  ห้อง 
 ๑.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด จ านวน  ๑๕  ห้อง  



 

 

๕๖ 

 

 ๑.๒.๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด  ๔๐  เครื่อง จ านวน  ๔  ห้อง 
 ๑.๒.๒ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด  ๔๐  เครื่อง  จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๒.๓ ห้องปฏิบัติการ STEM ขนาด  ๔๐  คน  จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๒.๔ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด  ๔๐   คน  จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๒.๕ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ขนาด  ๔๐   คน  จ านวน  ๓  ห้อง 
 ๑.๒.๖ ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา ขนาด  ๔๐   คน  จ านวน  ๓  ห้อง 
 ๑.๒.๗ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ขนาด  ๔๐   คน    จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๓ ห้องประชุม 

 ๑.๓.๑ ห้องประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด  ๑๐๐  คน  จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๓.๒ ห้องประชุมกล้วยไม้ ๑ – ๒ ขนาด  ๒๐  คน  จ านวน  ๒  ห้อง 
 ๑.๓.๓ ห้องประชุมแสงเทียน ขนาด  ๒๐  คน  จ านวน  ๑  ห้อง 

  ๑.๔ ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 
 ๑.๔.๑ ห้องขนาด  ๒๐  คน    จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๕ ห้องพักอาจารย์ 
 ๑.๕.๑ ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขา ขนาด  ๕  คน จ านวน  ๑๙  ห้อง 
 ๑.๖ ห้องให้ค าปรึกษา 
 ๑.๖.๑ ห้องให้ค าปรึกษาสีขาว ขนาด  ๒๐  คน  จ านวน  ๑  ห้อง  
 ๑.๖.๒ ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๑.๖.๓ ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน จ านวน  ๑  ห้อง 

 ๒. วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook  จ านวน  ๑๐  เครื่อง 
 ๒.๒ เครื่องฉาย LCD จ านวน  ๑๕  เครื่อง 
 ๒.๓ ล าโพง ไมค์ลอย  จ านวน  ๑๕  ตัว 
 ๒.๔ โปรแกรมส าเร็จรูป จ านวน  ๓  โปรแกรม 
 ๒.๕ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน  ๒ เครื่อง 
 ๒.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน  ๒ เครื่อง   

 ๓.  วัสดุ/สิ่งสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 
 ๓.๑ ผ้าปูโต๊ะ จ านวน  ๑๕   ผืน 
 ๓.๒ บอร์ด จ านวน  ๒๐  บอร์ด 
 ๓.๓ โต๊ะหน้าขาว จ านวน  ๑๐  ตัว 
 ๓.๔ เก้าอ้ีโครเมียม จ านวน  ๑๐  ตัว 
 ๓.๕ พานพุ่ม จ านวน  ๓    คู ่
 ๓.๖ ผ้าสีต่าง ๆ จ านวน  ๒๕  ผืน 
 ๔. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๔.๑ ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเลย , จังหวัด
ขอนแก่น, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวล าภู, จังหวัดชัยภูมิ 



 

 

๕๗ 

 

 ๔.๒ โรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ -
เลย 
 ๔.๓ ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศวิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 ๕. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้จัดให้บริการ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
 ๕.๑ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให้บริการที่ อาคาร ๒  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้  
 ๕.๑.๑ หนังสือทั่วไป  หมวด  ๐๐๐ - ๙๐๐  จ านวน  ๑๐,๐๕๕  เล่ม   
 ๕.๑.๒ คู่มือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จ านวน    ๑,๒๓๐  เล่ม 
 ๕.๑.๓ ต าราเรียนภาษาไทยและต่างประเทศ   จ านวน      ๔๑๕  เล่ม 
 ๕.๑.๔ วิทยานิพนธ์และงานวิจัย จ านวน    ๑,๑๐๑  เล่ม 
 ๕.๑.๕ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพ่ือสืบค้นข้อมูล จ านวน    ๓  เครื่อง 
 ๕.๒ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์เคลื่อนที่จัดให้บริการที่ห้องโถง ตึก ๒๓ มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ หนังสือทั่วไป  หมวด  ๐๐๐ - ๙๐๐  จ านวน  ๙๔๕  เล่ม   
 ๕.๒.๒ หนังสือเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษา จ านวน  ๘๗๓  เล่ม 
 ๕.๒.๓ วารสาร จ านวน  ๑๒๔  เล่ม 
 ๕.๒.๔ หนังสือพิมพ์ จ านวน  ๕  ฉบับ/วัน 

 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ 
 ๖.๑ ห้องสมุดส านักวิทยบริการ 
 ๖.๒ ห้องประชุมขุมทองวิไล 
 ๖.๓ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง 
 ๖.๔ โรงพลศึกษา 
 ๖.๕ สนามกีฬาร่วมใจ 

 
          ห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๑. หนังสือภาษาไทย  จ านวน   ๖๕,๒๔๘  เล่ม  
 ๒. หนังสือภาษาอังกฤษ จ านวน    ๓,๑๐๘   เล่ม 

๓. วารสารภาษาไทย จ านวน      ๔๔๗   เล่ม 
 ๔. วารสารภาษาอังกฤษ จ านวน      ๑๓๙   เล่ม 
 ๕. ซีดี-รอม  ประกอบการสอน  จ านวน      ๖๑๕   แผ่น 

๖. หนังสือเคมี จ านวน      ๘๔๐   เล่ม  
 ๗. หนังสือฟิสิกส์ จ านวน      ๙๑๒   เล่ม  
 ๘. หนังสือชีววิทยา จ านวน      ๘๒๕   เล่ม  
 ๙. หนังสือวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน      ๕๒๘   เล่ม  

 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๑. หนังสือ จ านวน   ๒, ๖๒๘   เล่ม 



 

 

๕๘ 

 

 ๒. วารสาร จ านวน   ๓, ๕๔๘   เล่ม  
 ๓. งานวิจัย จ านวน       ๗๐๔   เล่ม 
 ๔. ซีดี-รอม ประกอบการสอน จ านวน       ๑๖๑   แผ่น 
         

 ๖.๓ การจดัหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการ

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือด้วย 

 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง
จัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ  เป็นต้น 

 
 ๖.๔  การประเมนิความเพียงพอของทรพัยากร 

 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือบริการ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้
มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมนิผล 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์  อุปกรณ์การ
ท ด ล อ ง  ท รั พ ย า ก ร  สื่ อ แ ล ะ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม 
เ พ่ือสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพ่ือ
การเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

๑. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 

๒.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

๓. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

 

- ร ว บ ร ว ม จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือต่อหัวนักศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติ
การใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล  

- ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ  

  
 



 

 

๕๙ 

 

๗. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
 
 ตวับง่ชี้ผลการด าเนนิงาน ปทีี ่๑ ปทีี ่๒ ปทีี ่๓ ปทีี ่๔ ปทีี ่๕ 
(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน   แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป  

 
 
 
 



 

 

๖๐ 

 

หมวดที ่๘ การประเมนิ และปรบัปรงุการด าเนนิการของหลักสตูร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน  

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ ผู้ สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุก ๆ หัวข้อ 

ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกร รมของนักศึกษา 

การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล  

จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน 

และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า  

มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน    
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
           - ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน        
การตรงต่อเวลา  การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชาเกณฑ์การวัดและประเมินผลและการใช้สื่อ
การสอน 

       - ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื ่อนักศึกษาเร ียนจบหลักสูตรและต้อง ออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 
จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์
จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๐๘๐ ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและ
ขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
 

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี  ๗ ข้อ ๗ 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก



 

 

๖๑ 

 

อย่างน้อย ๑ คน ที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมิน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 

๔. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรงุ 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท า

ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อย
นั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๔.๑ การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธาน
สาขา 
    ๔.๓ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ค าอธบิายรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ 
 

ค าอธบิายรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
      

  (๑) กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพดูและการฟงัภาษาองักฤษ      ๓(๒-๒-๕) 
   English Speaking and Listening Skills 
   พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับ
ใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและ
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม
และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร 
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

๖๕ 
 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 

 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
จากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงใน
การพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง  ๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 

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 
 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร    ๓(๒-๒-๕) 
   English Usage for Communication 

  เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนาค าบรรยาย 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล
และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง
และให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยและสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความส าคัญและ
จับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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 
 



 

 

๖๖ 
 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพ       ๓(๒-๒-๕) 
   English for Professional Purposes  

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
โต้ตอบกับผู้พูดท่ีเป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดใน
หัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

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 
 
  (๒) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สนุทรียะ       ๓(๒-๒-๕) 
   Aesthetics 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลง
ร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๗ 
 

  (๓) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองทีเ่ข้มแขง็      ๓(๒-๒-๕) 
    Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้ อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 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 
 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่    ๓(๒-๒-๕) 
    The King Wisdom for Local Development    

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

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 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘ 
 

  (๔) กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสริมและดแูลสุขภาวะ     ๓(๒-๒-๕) 
    Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ 
ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส 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  ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ เพื่อชวีติและอาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
    21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 
  

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

 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน 
ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์  และแบบรูป ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

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



 

 

๖๙ 
 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
 

  ๑.๑ กลุ่มวชิาชพีครบูงัคบั 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนพินธ ์       ๑(๐-๒-๑) 

  Individual Development Plan 
จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 

คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 
 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจติวญิญาณความเปน็ครู   ๓(๒-๒-๕) 
 Ethics and Spirituality for Teachers           

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ
ศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

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 



 

 

๗๐ 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพฒันาหลักสตูร        ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development                                  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่

สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๑ 
 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วทิยาการจดัการเรียนรู ้        ๓(๒-๒-๕) 
  Instructional Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 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 fill their potential   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 
 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 
                      และการเรยีนรู ้  

 Innovation and Information Technology for Educational   
 Communication and Learning 

           ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี       
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๓ 
 

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

ลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการ
ใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๔ 
 

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

   วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิ จัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๕ 
 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จติวทิยาส าหรบัครู        ๓(๒-๒-๕) 
  Psychology for Teacher       
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการ

ให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย 
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๖ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบรหิารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education                                     
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและ

โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีงานท า 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๗ 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพือ่การสื่อสาร        ๓(๒-๒-๕) 
  Language for Communication 
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือ
พัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
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  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๘ 
 

๑.๒ กลุ่มวชิาปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝกึปฏบิตัวิชิาชีพครูระหวา่งเรยีน ๑        ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 1   
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจ
บริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and 
faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties 
of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, 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 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 
 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝกึปฏบิตัวิชิาชีพครูระหวา่งเรยีน ๒                 ๑(๙๐) 
  Practicum Teaching 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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



 

 

๘๐ 
 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝกึปฏบิตัวิชิาชีพครูระหวา่งเรยีน ๓       ๑(๙๐) 
  Practicum Teaching 3   
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๑ 
 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา ๑      ๖(๕๔๐) 
  Internship 1    
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๒ 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา ๒       ๖(๕๔๐) 
  Internship 2    
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓ 
 

๒.๑ กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๑๑๑๑๒๐๑-๖๒  ชวีวทิยาส าหรบัคร ู๑        ๓(๒-๒-๕)     
                      Biology for Teacher 1 
   ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและ
การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพ้ืนฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ  เมแทบอลิซึม 
การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
   Study and practice to be knowledgeable biological and scientific 
methodology studies, properties and systems of living organisms, basic chemistry in living 
things, functional structure of cells and tissues, genetic metabolism. Bring knowledge to 
explain natural phenomena using empirical evidence. Use science laboratories according 
to international practice. Apply the knowledge of biology for managing science learning at 
the basic education level to suit local conditions and contexts 
 

๑๑๑๑๒๐๒-๖๒  ชีววิทยาส าหรับครู ๒        ๓(๒-๒-๕) 
      Biology for Teacher 2 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการท างานของพืชและสัตว์ 
พฤติกรรม นิเวศวิทยา น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
     Study and practice to be knowledgeable concepts and mechanism of 
evolution, taxonomy and biodiversity, growth and growth, structure and operation of 
plant and animals, behavior and ecology Bring knowledge to explain natural phenomena 
using empirical evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge of biology for managing science learning at the basic education 
level to suit local conditions and contexts 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 
 

๑๑๑๑๓๐๑-๖๒  ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑        ๓(๒-๒-๕) 
     Physics for Teacher 1 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่งาน
และพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของ
ไหล คลื่นกล เสียง  น าความรู้ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์             
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
     Study and practice to be knowledgeable measurement, vector, kinetics, 
force and motion, work and energy, momentum particle system, rigid material, 
mechanical properties of matter, gravitational, fluid mechanics, mechanical wave and 
sound wave. Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply the knowledge in 
physics for managing science learning at the basic education level to suit local conditions 
and contexts 
 

๑๑๑๑๓๐๒-๖๒  ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒          ๓(๒-๒-๕) 
     Physics for teacher 2 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

     Study and practice to be heat and thermodynamics, light and optics, 
electric and magnetic, modern physics. Bring knowledge to explain natural phenomena 
using empirical evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge in physics for managing science learning at the basic education 
level to suit local conditions and contexts 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๕ 
 

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒  เคมีส าหรบัครู ๑                ๓(๒-๒-๕)  
   Chemistry for Teacher 1 
        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 
ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านเคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น 
   Study and practice to be knowledgeable properties of substances, 
relativity, atomic structure, element and periodic table, gas, solid, liquid, chemical 
bonding and chemical balance. Bring knowledge to explain natural phenomena using 
empirical evidence. Use science laboratories according to international practice. Apply 
knowledge of chemistry for managing science learning at the basic education level to suit 
local conditions and contexts 
 
๑๑๑๑๔๐๒-๖๒  เคมีส าหรบัคร ู๒                ๓(๒-๒-๕) 
   Chemistry for teacher 2 
          ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมีสมดุล
เคมี สมดุลไอออน กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านเคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น 
   Study and practice to be knowledgeable solution, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical balance, acid-base, electrical chemistry, 
nuclear chemistry and organics chemistry. Bring knowledge to explain natural phenomena 
using empirical evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge in physics for managing science learning at the basic education 
level to suit local conditions and contexts. 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๖ 
 

๑๑๑๑๕๐๑-๖๒  คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์               ๓(๒-๒-๕)  
   Mathematics for science teaching 
   รอบรู้และปฏิบัติการค านวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจ านวน ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น 
ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
   Knowing and performing calculations. Solve problems about number 
system, relationships and functions, metrix, analytic geometry and conicsections, 
sequences nd serial, limits and continuity of function, vector and basic vector analysis, 
derivation of one variable functions, preliminary statistics. Apply mathematical knowledge 
to explain scientific phenomena and integrate science learning management 
 
๑๑๑๒๒๐๓-๖๒  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        ๓(๒-๒-๕)  
     Biological science 
     ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไ ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม         
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการ
ด ารงชีวิตที่ดีและใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     Study and practice to know the content ecological diversity. The 
relationship between  living things and various organisms in the ecosystem. Energy 
transfer. Problems and impacts on natural resources and the environment. Guidelines for 
conservation of natural resources and solving environmental problem. The process and 
importance of genertic inherilance, genertic material, genertic changes affecting living 
organisms, biodiversity and evolution of life, basic unit of life, conveying through cells. 
Utilizing knowledge to make good living and use for science learning management   

 

 

 



 

 

๘๗ 
 

๑๑๑๓๗๐๑-๖๒  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา              ๓(๒-๒-๕) 
   Learning Management Science for Primary Education 
   วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและเนื้อหา
วิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียนเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
   Analysis of science curriculum in elementary education and science 
content. Create a learning unit, applying knowledge in learning psychology, techniques 
and methods of learning, learning media, measurement and evaluation inorder to plan 
and design student-oriented learning activities that are proactive and consistent with the 
nature of science learning. Write a learning management plan, create a media and 
practicing micro-teaching in teaching and learning in educational instiutions. Use the 
classroom study process to enhance the capacity of science learning management like a 
professional teacher 
 
๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา                ๓(๒-๒-๕)  
      Learning Management Science for Secondary School Students 
    วิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหา
วิทยาศาสตร์ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้กระบวนการ
ศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
   Analysis of science curriculum for secondary education science content, 
create a learning unit, applying knowledge in learning psychology, technique and 
methods of learning, management learning media, measurement and evaluation in order 
to plan and design student-oriented learning activities that are proactive and consistent 
with the nature of science learning. Write a learning management plan, create media and 
practicing micro teaching. Experimental learning management in schools. Use the 
classroom study process to enhance the capacity of science learning management like a 
professional teacher 



 

 

๘๘ 
 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ๓(๒-๒-๕)  
    Research to develop science learning process 
               รู้ เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้  เทคนิคการเรียนรู้กับงานวิจัย 
วิทยาศาสตร์การวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่าง
วิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย มีความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา            
มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพ่ือการตัดสินใจ มีทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  
    Know the science content with nature and learning, techniques for 
learning and research, research science with learning process, basic knowledge, scientific 
research, writing a systematic research proposal, statistics and preliminary research 
planning, data analysis, writing research report and dissemination of research results, 
capabel of conducting research and disseminating scientific research studies. Have the 
ability  to analyze and process statistically data for decision making. Have the skills 
necessary to become a science teacher in the 21th century 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙ 
 

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ ดาราศาสตร์และอวกาศ                ๓(๒-๒-๕) 
    Astronomy and Space 
   ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค      
ทรงกลมท้องฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาว
เคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการ
ของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ น าความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพ่ือสังเกตปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์บันทึกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   Study and practice to be relationship of astronomy to humans in each 
era, sky sphere, astronomical time, constellations and constellation observations, galaxy, 
planets, sphere and small objects in the solar system, interaction within the solar system, 
the birth process and evolution of the universe, space technology. Bring knowledge to 
explain natural phenomena on earth and space with science. Able to observe natural 
phenomena using scientific instruments to explain astronomical phenomena. Use 
astronomical tools and visual aids to observe astronomical phenomena. Systematicaly 
record data based on facts. The system uses knowledge in astronomy and space for 
science learning management. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐ 
 

๑๑๘๒๑๐๒-๖๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ        ๓(๒-๒-๕)   
    Physical science 
    ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีธรรมชาติของแรงใน
ชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีวิตที่ดีและเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
    Study and practice to know properties of matter, composition of matter, 
the relationship between the properties of matter, the structure and bond between 
particles, principles and nature of matter, status changes solution and the chemical 
reaction of nature forces in daily life, effect of force on objects, different movement 
characteristics of objects, meaning of energy, change and energy transfers, interaction 
between matter and energy, energy in daily life, nature of waves, phenomena related to 
sound, light and electromagnetic waves. Using knowledge to create a balance between 
nature and good living and for managing science learning.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๑ 
 

๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                ๓(๒-๒-๕)  
   Earth System Science 
   ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้  องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการ
น าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของ
น้ าในมหาสมุทร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การ
พยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
    Study and practice to be elements and relationships of the world 
system, the process of changing within the world and on the surface of the earth, 
disaster, mineral resources, geological map and utilization, Earth’s energy balance, air 
circulation on earth, cloud formation, ocean water circulation. Global climate change 
processes that affect life and the environment. The weather forecast. Explain natural 
phenomena with scientific principles, bringing knowledge to science learning 
management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๒ 
 

  ๒.๒ กลุ่มวชิาเอกเลือก 
รหสัวชิา   ชือ่รายวชิา     หนว่ยกติ(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
๑๑๑๒๖๐๑-๖๒ สะเต็มศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕)   
   STEM Education for Science Teacher 
             รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีระบบออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ  
   Know and understand in depth the study STEM, principle of technological 
for living in a ripidly changing society, skill in the 21th century. Use knowledge and skills in 
science, mathematics and other sciences to solve problems or develop creative work 
with engineering design process. Choose to use technology appropriately taking into 
account the impact on life, society and the environment and using information and 
communication technology in learning, working and problem solving with systematic 
design of learning activities. Write a learning management plan, practice in learning and 
measurement and evaluation of learning in accordance with the full  professional study 
guidelines 
 

๑๑๑๓๒๐๔-๖๒  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                ๓(๒-๒-๕)  
   Environmental science 
   ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง  สังคมสิ่งแวดล้อม   วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสม
กับผู้เรียน 
   Enter the area to study and learn about the context and local   
environment, the way of life of local people, local environmental conversation. Create 
science courses in schools using knowledge gained from local studies. Manage science 
learning by using local wisdom and learning resources that are consistent with the 
community context and suitable for learners 
 



 

 

๙๓ 
 

๑๑๑๓๓๐๓-๖๒  ไฟฟ้าและพลังงาน            ๓(๒-๒-๕)  
    Energy and Electricity 
    ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิต
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล พลังงาน
จากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงานและพลังงานทางเลือกเพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    Study and practice to know electrical power, electrical energy, electricity 
sources, electric power production, solar energy, geothermal energy, wind energy, 
biomass energy, energy from fuel cells, water power, nuclear power and heat energy 
from the ocean. Applications for use as renewable energy and alternative energy. 
Production and energy saving. Energy and environment. Applying knoeledge of electrical 
science. Energy and alternative energy for environmental management and science 
learning management 
   
๑๑๑๓๘๐๑-๖๒  โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์         ๓(๒-๒-๕) 
      Projects and scientific activities 
                รู้หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์  การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การจัด
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/
ของเล่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
      Know the principles and importance of science project, organizing 
science activities in school, principle of organizing science camps, scientific performances, 
scientific field trip, scientific exhibition, using technology in teaching science, scientific 
gathering play/toys or local wisdom. Apply the principles to practice and assess to 
develop science and science project activity 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๔ 
 

๑๑๑๓๘๐๓-๖๒  การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน              ๓(๒-๒-๕)   
    School science practice 
    รู้หลักการเรียกชื่ออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย (MSDS) 
สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี น าความรู้ด้านการจัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่ 
การเก็บและการก าจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
จัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผ่านกระบวนการทา ง
วิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    Know the principle of calling the device/chemical name and how to use 
it correctly and safety. Symbols and dangerous levels of chemicals. Bring knowledge in 
chemical management. Category classification chemical storage and disposal. 
Classification of categories and storage scientific equipment to manage science 
laboratories in school according to interactional practices. Prepare laboratories and use 
scientific equipment to organize science operating activities for students through scientific 
processes. According to the science learning content of primary and lower  secondary 
level of basic education core curriculum 
 
๑๑๑๓๘๐๔-๖๒  ธรรมชาติและการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์             ๓(๒-๒-๕) 
   Nature and scientific inquiry  
   สืบเสาะและอธิบายทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหา
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์ มีทักษะการ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 
   Investigate and explain theories, principle and concepts about nature of 
science, science world view, scientific inquiry, scientific affairs and including scientific 
explanations. Know and understand the acquisition of a scientific knowledge. Explain how 
to seek scientific knowledge by using atracing process. Realizing the nature of science. 
Have scientific explanatory skills. Bring knowledge to design learning activities that focus  
scientific inquiry process 
 
 



 

 

๙๕ 
 

๑๑๑๔๒๐๓-๖๒   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       ๓(๒-๒-๕)  
    School Botanical Garden  
    เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนการสร้างและจัดปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
                    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 
                                                      
๑๑๑๔๘๐๕-๖๒  สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์                     ๓(๒-๒-๕) 
    Seminar in Sciences and Teaching 
    ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ และ
อภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัลติมิเดีย  โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
    Study and research in scientific research and interesting science teaching 
in both Thai and English from journals and scientific papers. The results of the study were 
analyzed and discuss Important issues logically. Write a scientific seminar and science 
teaching report. Presenting the results of the study and research via a multimedia 
seminar using Thai and English. Participate in discussions and exchange learning for 
scientific communication 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๖ 
 

๑๑๑๔๙๐๑-๖๒  วิทยาการค านวณ        ๓(๒-๒-๕) 
    Computational science 
    ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัส
ล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการ
วนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยก
ส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิด
เชิงค านวณเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับ
แก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้ อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา           
การออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนดปัญหา ศึกษา 
วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืนและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการค านวณเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    Study and practice skill in using logical reasoning to solve problem. 
Writing the casual code and work flow chart. Writing designing and writing simple 
programs with variable usage condition and loops. To solve math or science problems. 
Study the principles of computational concepts, separation and digestion problem. 
Finding abstract thinking pattern, examples and benefits of computational concepts in 
designing algorithms for solving problems. Computer problem solving specifying input 
data out and conditions of the problem, redo algorithm design sorting and  searching for 
information. Example of design steps for solving problems with computers. Study of 
example of information technology projects, problem determination, study planning, 
operation, conclusion and dissemination in developing projects that are integrated with 
other subjects and linked to real life. Applying knowledge in computational science for 
science learning management 
 

 

 



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

๙๘ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
 

      ปัจจุบันองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
และมีความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษาและอ่ืนๆ ยังต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีความสนใจ ใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องกับ
วิทยาการซึ่งนับวันจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก โดยมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งระบบการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น จากหลักสูตรเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 
  
 จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ๑๔๒ หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้ 
 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

รายการ โครงสรา้งหลักสตูรเดมิ 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (นก.) 

โครงสรา้งหลกัสตูรใหม ่
 พ.ศ. ๒๕๖๒ (นก.) 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ๓๐ ๓๐ 
ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 
    ๑. กลุ่มวิชาชีพครู 
         ๑.๑ วิชาชีพครู (บังคับ)            
         ๑.๒ วิชาปฏิบัติการฯ 
         ๑.๓ วิชาชีพครู (เลือก)     
   ๒. กลุ่มวิชาเอก 
       ๒.๑ วิชาเอก (บังคับ) 
       ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก 
       ๒.๓ เลือกวิชาเอกหรือ
วชิาการสอนวชิาเอก 
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี

๑๓๔ 
๕๐ 
๑๔ 
๔๔ 
๓๐ 
๘๔ 
๖๘ 
๖ 
 

๑๐ 
๖ 

๑๐๖ 
๔๓ 
๒๘ 
๑๕ 
- 

๖๓ 
๔๒ 
- 
 

๒๑ 
๖ 

รวมหนว่ยกติ ตลอดหลกัสตูร ๑๗๐ ๑๔๒ 
 
 

 



 

๙๙ 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหต ุ
๑. ชื่อหลกัสตูร 
    ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    Bachelor of Education Program in General Science   

๑. ชื่อหลกัสตูร 
    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    Bachelor of Education Program in  General Science   

คงเดิม 

๒. ชื่อปริญญา 
    ครุศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
    ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
    Bachelor of Education ( General Science)   
    B.Ed. (General Science) 

๒. ชื่อปริญญา 
    ครุศาสตรบณัฑติ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
    ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
    Bachelor of Education (General Science)   
    B.Ed. (General Science) 

๓.  โครงสรา้งหลกัสตูร 
ก.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ หนว่ยกติ 
๑.๑ กลุม่วิชาเพือ่การสือ่สารไมน่อ้ยกวา่   ๑๐  หนว่ยกติ 
        วชิาบังคบั                                  ๖  หนว่ยกติ 
รหัส                  รายวิชา                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓ สารสนเทศเพื่อการศกึษาค้นคว้า              ๒(๒-๐-๔) 
        วชิาเลอืก                        ๔  หนว่ยกติ 
รหัส                  รายวิชา                                    หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔ การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                 ในชีวิตประจ าวัน                            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๕ การอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                 ในชีวิตประจ าวัน                            ๒(๒-๐-๔) 
 
 
 

๓.  โครงสรา้งหลกัสตูร 
ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ หนว่ยกติ 
     (๑) กลุม่วชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร ไมน่อ้ยกวา่       ๑๒ หนว่ยกติ    
     วิชาบังคับ                                                   ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพดูและการฟังภาษาอังกฤษ          ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพ                          ๓(๒-๒-๕) 
    วิชาเลอืก                                                       - หนว่ยกติ 

 

ปรับตามหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
๓๘ แห่ง 

 



 

๑๐๐ 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหต ุ
๐๐๐๑๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม      ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                 ในงานอาชีพ                         ๒(๒-๐-๔) 

  

๑.๒ กลุม่วิชามนษุยศาสตรไ์มน่อ้ยกวา่      ๖  หน่วยกติ 
        วชิาเลอืก                       ๖  หน่วยกติ 
รหัส          รายวิชา                            หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
                และสังคม                             ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต       ๒(๒-๐-๔)
๐๐๐๒๑๐๔ ศลิปะและการออกแบบ        ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง        ๒(๒-๐-๔) 

(๒) กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่                          ๓ หน่วยกติ 
  วชิาบังคบั                                                         ๓ หนว่ยกติ 
รหัส                  รายวิชา                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                           ๓(๒-๒-๕) 

 

  ๑.๓ กลุม่วชิาสงัคมศาสตรไ์มน่อ้ยกวา่           ๖  หนว่ยกติ 
        วชิาเลอืก                                      ๖  หนว่ยกติ 
รหัส           รายวิชา                             หน่วยกิต 
๐๐๐๓๑๐๑ ระบบสังคมไทย               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒ ระบบสังคมโลก    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกจิกับชีวิตประจ าวัน   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔ ไทเลยศึกษา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน    ๒(๒-๐-๔)   
๐๐๐๓๑๐๖ เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  ๒(๒-๐-๔) 
 
 
 
 
 

(๓) กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่                           ๖ หนว่ยกติ 
   วชิาบงัคบั                                                         ๖ หนว่ยกติ 
รหัส                  รายวิชา                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง                                  ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         ๓(๒-๒-๕) 
 

 



 

๑๐๑ 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหต ุ
  ๑.๔ กลุม่วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
        และเทคโนโลยไีมน่อ้ยกวา่                   ๘  หนว่ยกติ 
        วชิาเลอืก                                      ๘  หนว่ยกติ 
รหัส          รายวิชา                                    หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑ การคิดและการตัดสนิใจ            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓ การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิต๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗ เทคนคิการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ 
                  ในชีวิตประจ าวัน                              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘ การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน   ๒(๒-๐-๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) กลุม่วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ไมน่อ้ยกวา่ ๙ หนว่ย
กติ 
   วชิาบงัคบั                                                         ๙ หนว่ยกติ 
รหัส                  รายวิชา                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ                 ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคดิเชิงเหตผุล                                  ๓(๒-๒-๕) 

 

 

หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหต ุ



 

๑๐๒ 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                        ๑๓๑ หน่วยกติ 
๑. กลุม่วชิาชีพคร ู ไมน่อ้ยกวา่              ๕๐ หนว่ยกติ 
    ๑.๑ วชิาปฏบิตักิาร                             ๑๔ หนว่ยกติ 
รหัส          รายวิชา                 หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑       ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒       ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑              ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒           ๖(๕๔๐) 
  ๑.๒ วิชาชพีคร ู(บงัคบั)                           ๓๐  หนว่ยกติ 
๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕ ความเป็นครู               ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรยีนรู้และการจัดการ 
                 ในช้ันเรียน                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                ทางการศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๔๐๑ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๔๔๐๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้               ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑ จติวิทยาพัฒนาการ                    ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑ ภาษาไทยส าหรับครู              ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                     ๒(๑-๒-๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะดา้น    จ านวนไมน่อ้ยกวา่        ๑๐๓ หนว่ยกติ         
    ๒.๑) กลุม่วชิาชีพคร ู                                 ๔๓ หนว่ยกติ 
            ๒.๑.๑) วิชาชพีคร ู                              ๓๑ หนว่ยกติ 
                      ๒.๑.๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ           ๒๘  หน่วยกิต 
รหัส                   รายวิชา                               หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 

 
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
จิตวิญญาณความเป็นคร ู
การพัฒนาหลักสูตร 

 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรยีนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 

 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒      

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
จิตวิทยาส าหรับครู          
การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา    
ภาษาเพื่อการสื่อสาร                     

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕)  

ปรับตามหมวดวิชา
เฉพาะด้านของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ ๓๘ แห่ง 

 



 

๑๐๓ 
 

 หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรุง 
    ๑.๓ วชิาชพีคร ู(เลอืก) ไมน่อ้ยกวา่     ๖ หนว่ยกติ 
รหัส          รายวิชา                 หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒ การศึกษาแบบเรียนรวม          ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔ การจัดการแหล่งการเรียนรู้และ 
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔ การจัดการเรยีนรู้เพือ่พัฒนา 
                กระบวนการคิด                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรยีนรูต้ามแนว 
                พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน          ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒ การเรยีนการสอนผ่านระบบเครือข่าย        
     เทคโนโลยสีารสนเทศ                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๓ การออกแบบและพฒันาสื่อการสอน         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔ การสร้างและน าเสนอสื่อมัลตมิีเดีย 
                เพื่อการศึกษา                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๒ การประเมินโครงการ                         ๒(๑-๒-๓)   
๑๐๔๓๔๐๓ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย               ๒(๑-๒-๓)   
๑๐๕๑๕๐๔ มนุษยสัมพันธ์ส าหรบัคร ู                     ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๙ จติตปญัญาศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                วิชาชีพครู                               ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓ หลักการบริหารการศึกษา                     ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผู้น า                               ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๙๒๙๐๑ ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพื่อการเรียนรูส้ าหรับครู         ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                    ๒(๑-๒-๓) 

                         ๒.๑.๑.๑) วิชาชีพครูเลือก           -  หน่วยกิต 
        ๒.๑.๒) วชิาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา   

  บงัคบัเรยีน จากรายวิชาต่อไปนี้            ๑๕  หนว่ยกติ 
รหัส                   รายวิชา                              น(ช่ัวโมง) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๑    ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒    ๑(๙๐) 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๓    ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   

๖(๕๔๐) 
๖(๕๔๐)  

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๔ 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรุง 
๒. กลุม่วชิาเอก   ไมน่อ้ยกวา่  ๘๔ หนว่ยกติ 
  ๒.๑ วิชาเอก (บังคบั)                      ๖๘ หนว่ยกติ                                          
รหัส          รายวิชา                                  หน่วยกิต 
๑๑๑๒๗๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร ์       ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๙๐๑ วิธีวิจัยวิทยาศาสตร ์                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๙๐๓ สัมมนาวิทยาศาสตร์               ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๑๓๙๐๔ โครงงานวิทยาศาสตร์               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๒๑๓๐๒ ฟิสิกส์ ๒                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๒๒๓๐๒ ฟิสิกส์ของคลื่น             ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๒๓๓๐๑ กลศาสตร ์                     ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๓๑๑๐๑ เคมี ๑           ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๑๑๐๒ เคมี  ๒          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๒๒๐๕ เคมีอนินทรีย์ ๑             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๒๓๐๓ เคมีอินทรีย์ ๑                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๐๐๒ ชีววิทยา ๑                            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๐๐๓ ชีววิทยา ๒                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๑๐๑ พฤกษศาสตร ์          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๒๐๑ สัตววิทยา                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๑๕๐๑ จลุชีววิทยา                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๕๑๖๑๑ แคลคูลสั ๑          ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๕๑๖๑๒ แคลคูลสั  ๒          ๓(๓-๐-๖) 
๑๑๗๔๒๐๑ ดาราศาสตร์                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๘๓๑๐๓ วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ         ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๘๓๓๐๑ อุตุนยิมวิทยา             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๘๔๑๐๑ ธรณีวิทยา                          ๓(๒-๒-๕) 

๒.๒) กลุ่มวิชาเอก                                     ๖๓ หน่วยกิต     ๖๐  หน่วยกติ 
              ๒.๒.๑) วชิาเอก  บังคบัเรียนไม่น้อยกว่า        ๔๒ หนว่ยกติ 
รหัส                   รายวิชา                              หน่วยกิต 
๑๑๑๑๒๐๑-๖๒ 
๑๑๑๑๒๐๒-๖๒ 

ชีววิทยาส าหรับคร ู๑ 
ชีววิทยาส าหรับคร ู๒ 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๑๓๐๑-๖๒ 
๑๑๑๑๓๐๒-๖๒ 

ฟิสิกส์ส าหรับคร ู๑ 
ฟิสิกส์ส าหรับคร ู๒ 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒ 
๑๑๑๑๔๐๒-๖๒ 

เคมีส าหรับคร ู๑ 
เคมีส าหรับคร ู๒ 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๑๕๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร ์

 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๒๒๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๗๐๑-๖๒ 

 
๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ 

การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 
การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

 
๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๘๒๑๐๒-๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ๓(๒-๒-๕)  

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๕ 
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรุง 
  ๒.๒ วิชาการสอนวชิาเอก ไมน่อ้ยกวา่               ๖ หนว่ยกติ                               
รหัส          รายวิชา                                 หน่วยกิต 
๑๑๑๔๖๐๑ การจัดการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑  ๓(๒-๒-๕)   
๑๑๑๔๖๐๒ การจัดการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒  ๓(๒-๒-๕)  
๒.๓ เลอืกวิชาเอกหรอืวิชาการสอนเอกไมน่อ้ยกวา่ ๑๐หนว่ยกติ     
 รหัส           รายวิชา                 หน่วยกิต  
๑๑๑๒๒๐๔ การอนุรักษ์พลังงาน                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๓๐๑ การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์      ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๕๐๑ การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น๒(๑-๒-๓) 
๑๑๒๑๕๐๔ ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๒๒๔๐๑ ฟิสิกส์แผนใหม ่                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๒๒๕๐๐ อิเล็กทรอนิกส์            ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๒๖๐๑ เคมีวิเคราะห์  ๑             ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๓๓๓๐๑ สเปกโตรสโปปีเชิงประยุกต์                   ๓(๒-๒-๕)        
๑๑๓๓๗๐๒ เคมีสภาวะแวดล้อม               ๒(๑-๒-๓)  
๑๑๓๓๗๐๕ เคมีของผลติภณัฑ์ธรรมชาติ        ๒(๑-๒-๓)         
๑๑๓๔๖๐๑ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย             ๒(๑-๒-๓)
๑๑๔๒๑๐๓ พืชและอาหารท้องถิน่         ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๒๑๐๔ พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ         ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๓๑๐๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช         ๓(๒-๒-๕)     
๑๑๔๓๒๐๖ กีฏวิทยา                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๔๓๔๐๒ พันธุศาสตร ์         ๓(๒-๒-๕)    
 
 
 
 
                     

              ๒.๒.๒) วชิาเอกเลอืก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    ๒๑ หนว่ยกติ 
รหัส                   รายวิชา                            หน่วยกิต 
๑๑๑๒๖๐๑-๖๒ 
๑๑๑๓๒๐๔-๖๒ 

สะเต็มศึกษา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๓๓๐๓-๖๒ ไฟฟ้าและพลังงาน  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๘๐๑-๖๒ โครงงานและกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๑๓๘๐๓-๖๒ 
๑๑๑๓๘๐๔-๖๒ 

การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร ์

๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๔๒๐๓-๖๒ 
๑๑๑๔๘๐๕-๖๒ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร ์

๓(๒-๒-๕) 
 
๓(๒-๒-๕) 

๑๑๑๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ ๓(๒-๒-๕) 
                           

 



 

๑๐๖ 
 

หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรุง 
๓. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน่อ้ยกวา่       ๖ หนว่ยกติ                 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลยเปิดสอน  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว   
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกติรวม 
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสตูรของสาขาวิชานี้ 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสร ีจ านวนไมน่้อยกว่า        ๖    หนว่ยกติ 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   
 

ปรับตามหมวดวิชา
เลือกเสรีของ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ ๓๘ แห่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 

๑๐๘ 
 

 
 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑ ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      
๒(๒-๐-๔) 
     Thai for Communication 
     ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบ
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      
๓(๒-๒-๕) 
                     Thai for Communication  
          ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมี
วิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดบัของภาษา การ
ใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทตา่งๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟงั พูด อ่านและเขียน 

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   
จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

๑๐๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   
๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication  
     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการ
ฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและ
จังหวัด  
     Fundamental English for communication 
with four skills namely listening, speaking, reading, and 
writing in various situations; English usage of personal 
information, families, communities, and provincial 
information 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                          
๓(๒-๒-๕) 
                      English Usage for Communication     

เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้
เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดง
ความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอ
ผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหา
ใจความส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่ เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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, 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๑๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า          
๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธี
แสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
   The meaning and the importance of 
information and the information resources for study 
and search; information researching and retrieval for 
self-study; presentation with standard approaches 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   
๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับ
ข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อ

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

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบท
สนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวน
เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การ
ซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็น

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๑๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

โทรทัศน ์วิดีโอ วิทยุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   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 

กิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่ง
ที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ใน
การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา 
น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด 
ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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 

 
 
 
   



 

๑๑๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร               
๒(๒-๐-๔) 
    ในชีวิตประจ าวัน          
    Reading and Writing English for Daily Life 
            Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับ
โฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะ
การเขียนสรุปความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียน
จดหมายส่วนตัว 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม             
๒(๒-๐-๔) 

    English for Cultural Communication 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิ

ประเทศ  ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร เทศกาล
ส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมและงานประเพณี 

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

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ             
๒(๒-๐-๔) 

     English for Communication in the    
     Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัด

หมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์ม
ประเภทต่างๆ  การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภท
ต่างๆ  

     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 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม            
๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; 
Buddhist Sabbath days and ritual of Buddhism; mind 
and wisdom development; Dhamma application for 
daily life 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                         
๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนา
ตนเอง  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
     The factors affecting human behaviors, self–
perception for self-development, positive relationships 
building with others and planning for a happy life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                         
๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของ
ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีกับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์
ดนตรี 
      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 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่อง
ดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม
นันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง 
จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน 
จัดท าผลงานทางศิลปะ 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 

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  ได้แก ่
๐๐๐๒๑๐๓ 
สุนทรียภาพของ
ดนตรีกับชีวิต 
๐๐๐๒๑๐๕ 
สุนทรียภาพการ
แสดง และ 
๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะ
และการออกแบบ 
๒. เปลีย่นรหสัวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

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



 

๑๑๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการ
มองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ 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 

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 
 

๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง               
๒(๒-๐-๔) 
     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดง
และการละเล่นท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ใน
การแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถี
ชีวิตในท้องถิ่น 
     The meaning of aesthetics performances; 
the folk plays; values and lifestyles applied to art 
performances; activity based on local values and ways 
of life 
 
 
 
 



 

๑๑๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑ ระบบสังคมไทย                            
๒(๒-๐-๔) 
     Thai Society System 
     สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาใน
สังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง ประชา
สังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     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
หลักสตูร 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                
๒(๒-๐-๔) 
      Global Society System 

     วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการ
ปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมาย
และองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

แนวโน้มในการพัฒนาสังคม 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 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ 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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

daily life 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔ ไทเลยศึกษา                
๒(๒-๐-๔) 

     Loei Study 
     บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย 

ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม 
และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

   Context of Loei province; history and culture, 
belief, ritual, custom, ways of life, amusement, Loei 
dialect, arts, and folk wisdom 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน              
๒(๒-๐-๔) 

    Thailand and ASEAN Community 
    ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐาน

ประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์
ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

    Background of ASEAN community; 
fundamental information of  geographical; economic, 
political, social and cultural aspects of all country 
members; ASEAN charter; ASEAN political-security 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๑๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน              
๒(๒-๐-๔) 

     Economy in Daily Life 
      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา 
รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ใน
ระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     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
หลักสตูร 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                            
๒(๒-๐-๔) 

     Thinking and Decision Making 
      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะ
กระบวนการคิดแบบต่างๆ หลักการ ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ตัดสินใจ การประยุกต์ ใ ช้หลักการวิ เคราะห์การตัดสินใจ 
ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ 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 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           
๒(๒-๐-๔) 
  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
  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
หลักสตูร 



 

๑๒๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ              
๒(๒-๐-๔) 

     Exercise for Health 
     ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรม 

ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย 
และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    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
หลักสตูร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต             
๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     ก ร ะ บวน ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ าส ต ร์  ก า รพัฒน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข 
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนิน
ชีวิตมนุษย์ 

    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 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               
๒(๒-๐-๔) 

    Science for Health 
    ปั จ จั ย ที่ จ า เ ป็ น ต่ อก า รด า ร ง ชี วิ ต ขอ งมนุ ษ ย์ 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและ
สารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การประเมินภาวะโภชนาการ 
หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเลือกและ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ 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
หลักสตูร 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
๒(๒-๐-๔) 

    Life and Environment 
     การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ 
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษ
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการ
ท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    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 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน           
๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance 
Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษา
เครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับ
งานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits 
maintenance techniques; tools and electronic tools 
use; durable goods, hardware and vehicles; security and 
energy conservation awareness 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๒๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                 
๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อตกแต่งสถานท่ี การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศ
และสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืน
ต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยง
และการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      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
หลักสตูร 

๒๗  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เข้มแข็ง                     
๓(๒-๒-๕) 
                      Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับ

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม
และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่
ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 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 

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ                            
๓(๒-๒-๕) 
                   Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬา
และนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและ

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส 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   

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
๓(๒-๒-๕) 
                       21st Century Skills for Living and 
Occupations 

           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5C 
โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 

รายวิชาใหม ่

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  
๓(๒-๒-๕) 
                     The King Wisdom for Local Development 
            ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษา
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดย
บูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
  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 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตผุล                                             
๓(๒-๒-๕) 
                       Logical thinking    
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับ
ขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้
เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลได้ 
  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 

รายวิชาใหม ่



 

๑๒๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

appropriate approaches, analyze and explain information 
in today's global and making decisions based on data 

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพ      
๓(๒-๒-๕) 
            English for Professional Purposes 
            พูดคุยเ ชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเ ช่ียวชาญ 
โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมี
ความละเอียดในหัวข้อท่ีหลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของ
ประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 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 

รายวิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 



 

๑๒๙ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชพีครู 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑ ๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา                  
๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 
    ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญา
การศึกษาตามแนวพระราชด าริ ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

    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 

 รวมเข้ากับรายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  
หลักการบริหาร
การศึกษา 
และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  
การประกันคณุภาพ
การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒ การศึกษาแบบเรียนรวม                
๒(๑-๒-๓) 

    Inclusive Education 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

ประเภทและลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน 
การปรับพฤติกรรม การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ห้องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสนับสนุน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๓๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

    Basic knowledge on inclusive education; 
types and characteristics of children with special needs; 
adjustment and changes for management of inclusive 
education; teaching 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 
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความ
ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ได้  สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
                 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 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ                     
๓(๒-๒-๕) 
                       จิตวิญญาณความเป็นคร ู  
                    Ethics and Spirituality for Teachers         
            ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop 
learners as a spiritual teacher, be a role model with virtues 
and ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge 
about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๓๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 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 

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 
 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร                
๓(๒-๒-๕)  

    Curriculum Development 
    ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตร ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร 
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

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

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร                    
๓(๒-๒-๕) 
           Curriculum Development 
                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and 
subjects curriculum in nature of major related to school 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 



 

๑๓๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

curriculum, implementation and evaluation curriculum, 
practice in curriculum evaluation and apply to 
curriculum development 

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 

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

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการ
และแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การจัดการช้ันเรียน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและการบูรณาการ  การ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง 
ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้  

    Theories and models of learning 

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

            วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขา
วิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูร
ณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๓๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

 
 

การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 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 fulfill their potential. 

 
 
 



 

๑๓๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด าร ิ              
๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency 
Economy Philosophy           
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการ
เรียนรู้และ 
     การจัดการในช้ันเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of 
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 

 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร  



 

๑๓๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๗ ๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        
๓(๒-๒-๕) 

    Education Innovation and Information 
Technology 

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร การออกแบบ ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    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  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร       
๓(๒-๒-๕) 
                       การศึกษาและการเรยีนรู้  
                       Innovation and Information Technology 
for Educational Communication and Learning                       
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือ
วิชา  และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๓๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรม
การศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    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  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                            
๓(๒-๒-๕) 
                      Learning Measurement and Evaluation             
  
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่
ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods 
which are practical and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and learners with 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือ
วิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 



 

๑๓๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               
๓(๒-๒-๕) 

    Research for Learning Development 
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และ

ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

    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  การวจิัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้                    
๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation 
and Learning           
           วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิด

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือ
วิชา  และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๓๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑ จิตวิทยาพัฒนาการ                  
๒(๒-๐-๔) 

    Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 

อิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  ทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วง
วัย การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๓๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

   Basic psychology and human evolution 
psychology; factors affecting growth  and development; 
theories concerning developmental psychology; 
developmental processes of human  life-span; use of 
developmental psychology for understanding and  
supporting  learners’ potentials 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาส าหรับครู                
๓(๒-๒-๕) 

     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎี

การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความ
เข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ เต็มศักยภาพ 
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผน
การศึกษา อาชีพและการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

    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 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑  จิตวิทยาส าหรบัคร ู                                            
๓(๒-๒-๕) 
                       Psychology for Teacher 
                        หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมอง
เพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
ช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental 
psychology, educational psychology, guidance psychology 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๔๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

educational planning,  occupational planning and 
adjusting oneself into society also be able to advise  
learner  to  obtain  best life  quality 

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 

 
๑๒ ๑๐๖๓๖๐๓  หลักการบริหารการศึกษา                            

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

เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหาร
การศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หน่วยงานทางการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษา 

    Definitions of Educational administration; 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
                      Education Administration and Quality 
Assurance in Education           

ปรัชญาการศึกษา วิ เคราะห์บริบท นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

๑. รวม  ๓ รายวิชา
เข้าด้วยกัน ได้แก่
๑๐๑๑๑๐๓ 
ปรัชญาการศึกษา 
๑๐๖๓๖๐๓  
หลักการบริหาร
การศึกษา 
๑๐๖๔๖๐๖  การ



 

๑๔๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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

การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา   
๒. เปลีย่นรหสัวิชา   
ช่ือวิชา จ านวนหน่วย
กิต  และค าอธิบาย
รายวิชา 
 

๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา                 
๒(๑-๒-๓) 

    Educational Quality Assurance     
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้   

    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 



 

๑๔๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู                    
๒(๑-๒-๓) 

     Thai Language for Teachers 
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้

ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

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

๑๒๒๑๒๐๑-๖๑  ภาษาเพื่อการสือ่สาร                                         
๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
                       ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิค
วิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง 
เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

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 

๑. รวม ๒ รายวิชา
เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
๑๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทยส าหรบัครู    
และ ๑๒๔๒๗๐๓ 
ภาษา อังกฤษส าหรับ
ครู      
๒. เปลีย่นรหสัวิชา 
ช่ือวิชา  จ านวน
หน่วยกิต และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                    
๒(๑-๒-๓) 

    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเช่ือ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    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 



 

๑๔๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

culture for peaceful living 
 

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔  การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น         
๒(๑-๒-๓) 

     Learning Resources and Local Wisdom 
Management   

     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ในท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะ
ใน การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรการ
เรี ยนรู้  บทบาทของภูมิปัญญาที่มี ต่ อการถ่ ายทอดความรู้ 
จุดมุ่งหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา 

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

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรยีนรู้เพือ่พัฒนากระบวนการคดิ               
๒(๑-๒-๓) 

     Instruction for Thinking Process 
Development   
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการ
เรียนรู้และการจัด     การในช้ันเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา 
เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการคิดแก้ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
แบบต่างๆ 

     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
หลักสตูร 



 

๑๔๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     
๒(๑-๒-๓) 

    Learner Development Activities 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนา
หลักสูตร  

    ความหมาย ความมุ่ งหมาย และประโยชน์ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการ
บริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลักษณะและแนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

    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
หลักสตูร 



 

๑๔๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี  ๒
(๑-๒-๓)                สารสนเทศ 
                Information Communication Technology 
Instruction 

    ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบ
ของการเรียนการสอน กิจกรรมและบริการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   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
หลักสตูร 

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพฒันาสื่อการสอน                         
๒(๑-๒-๓) 

     Design and Development Instruction Media 
     ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอน 

การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์
เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๔๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

สื่อการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching 
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  การสรา้งและน าเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา          
๒(๑-๒-๓) 

     Multimedia Construction and Presentation 
for Education 

    ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการ
ใช้สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อ
มัลติมี เดีย และการน าเสนอสื่อมัลติมี เดียเพื่อการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สร้าง และ
น าเสนอผลงานรูปแบบต่าง 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
หลักสตูร 



 

๑๔๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒ การประเมินโครงการ                                            
๒(๑-๒-๓)   

    Program Evaluation 
    กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการ

วางแผนโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project 
evaluation, and project plan; analysis of possibility of 
project; evaluation of efficiency, and effectiveness of 
project 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                  
๒(๑-๒-๓)   

     Computer Program for Conducting Research 
      ความรู้พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและ
ลักษณะส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
วิจัย แนวคิดเบื้องต้นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การ
สร้างแฟ้มข้อมูลและการเลือกใช้ค าสั่งต่างๆ  ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผลข้อมูล 

      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
หลักสตูร 



 

๑๔๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔ มนุษยสัมพันธ์ส าหรบัครู                                
๒(๒-๐-๔) 

    Human Relations for Teachers 
    ความหมายและความส าคัญของมนุษยสมัพันธ์ส าหรบั

ครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

    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
หลักสตูร 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙ จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                
๒(๒-๐-๔) 

    Contemplative Education for Student 
Teachers 

    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาเพื่อความเป็นครูที่แท้ 

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

 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผู้น า                  
๒(๒-๐-๔) 

     Leadership 
     ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า 

แบบของผู้น าและภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า คุณลักษณะ
ของผู้น าที่ดี  จิตวิทยาของผู้น า การเสริมสร้างภาวะผู้น า การ
พัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจ ฝึกทักษะการ
เป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าทีด่ ี

     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
หลักสตูร 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑ ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น               
๒(๑-๒-๓) 

    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและ

สาระส าคัญต่างๆ ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ของ
ลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั้น
ความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 

    History, principles, aim, and concept of scout 
activities; skills and activities of scouts; train a basic of 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

scout subject based on National Scout Organization of 
Thailand to apply scout instructional in school 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู               
๒(๑-๒-๓) 

    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ 

เป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ วิ เคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ จัดโครงการนันทนาการใน
โรงเรียนและชุมชน 

    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
หลักสตูร 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                     
๒(๑-๒-๓) 

    School Botanical Garden 
    เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา 

องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน การสร้างและจัด
ปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่างๆ ได้ และการบูรณา

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๕๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

การสู่การเรียนการสอน 
     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 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                      
๑(๐-๒-๑) 
            Individual Development Plan : ID Plan     
            จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู  คุณลักษณะของความเป็นครู  ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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 

รายวิชาใหม ่



 

๑๕๓ 
 

 
ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพีครู 
ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
สิง่ทีป่รบัปรงุ 

๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                
๑(๖๐) 

      Practicum in Teaching 1             
      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้  วิ เคราะห์

หลักสูตร ออกแบบ จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์
การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุค
สมัยและวัฒนธรรมใหม่ๆที่ เกิดขึ้น สร้าง พัฒนา เลือก ใช้
นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน  

      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 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                      
๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching 1 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ
วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching profession, 
identify self-ethics and profession ethics, acknowledge 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
จ านวนช่ัวโมงและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

๑๕๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

learning management program 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 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒             
๑(๖๐) 
             Practicum in Teaching 2   
             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน 
การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและประเมินผล

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๒ 
          ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่
เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร

เปลี่ยนรหัสวิชา 
จ านวนช่ัวโมงและ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 



 

๑๕๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

ผู้เรียน 
                  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 

การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, working as a 
teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each course, 
integrated knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of education, 
manage quality learning and create a learning atmosphere 
for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development to be 
a professional teacher who is able to adjust to keep up 



 

๑๕๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๓ 
          ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรูใ้นสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลบั 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาใหม ่



 

๑๕๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                     
๖(๕๔๐)       Internship 1 

      ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา             

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 
        ๖(๕๔๐) 
              Internship 1   
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 



 

๑๕๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

      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 

น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 



 

๑๕๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

      ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัด
และประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา ประเมิน 
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

      Practicum internship experiences in major 
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 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                     
๖(๕๔๐) 
              Internship 2   
              ปฏิ บั ติ ง าน ในหน้ าที่ ค รู  ประพฤติ ตน เป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เ รียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรูใ้นสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลบั 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 



 

๑๖๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

สิง่ทีป่รบัปรงุ 

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 

 
 
 
 
 
 



 

๑๖๑ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 

 
ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑ ๑๑๑๒๗๐๑  ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์            ๓(๒-๒-๕) 

  (English for General Science Teacher) 
             ค าศัพท์พื้นฐาน การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษในเอกสารที่
เกี่ยวข้องในทางวิทยาศาสตร์ สรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้  

 ตัดออก 

๒ ๑๑๓๙๐๑ วิธีวิจยัวิทยาศาสตร ์                                    ๓(๒-๒-๕) 
  (Science Research Methodology)  
                        ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อออกแบบ
วางแผนและการท าโครงการวิจัย แก้ปัญหาในท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ โครงการ โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ผลการทดลองหรือการค้นคว้า รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมี
ระบบและการเผยแพร่ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒   การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)       
                    Research to Develop Science Learning Process                   
                          รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้
กับงานวิจัย วิทยาศาสตร์การวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัย
เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย            
มีความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา           
มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ มีทักษะ
ที่จ าเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  
                        Know the science content with nature and learning, 
techniques for learning and research, research science with learning 
process, basic knowledge, scientific research, writing a systematic 
research proposal, statistics and preliminary research planning, data 
analysis, writing research report and dissemination of research results, 
capabel of conducting research and disseminating scientific research 
studies. Have the ability  to analyze and process statistically data for 
decision making. Have the skills necessary to become a science 
teacher in the 21th century 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 



 

๑๖๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๓ ๑๑๑๓๙๐๓      สัมมนาวิทยาศาสตร์                                    ๒(๑-๒-๓) 

                  (Seminar in Sciences) 
                     ความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยการค้นคว้าตามความสนใจและน ามาอภิปราย  ตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกเขียนโครงการและเขียนรายงานทั้งวิธีการและปฏิบัติ 
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

๑๑๑๔๘๐๕-๖๒      สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕)                 
                      Seminar in Sciences and Teaching 
                          ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมี
เหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัลติมิเดียโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
                          Study and research in scientific research and 
interesting science teaching in both Thai and English from journals and 
scientific papers. The results of the study were analyzed and discuss 
Important issues logically. Write a scientific seminar and science 
teaching report. Presenting the results of the study and research via a 
multimedia seminar using Thai and English. Participate in discussions 
and exchange learning for scientific communication 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก 

๔ ๑๑๑๓๙๐๔    โครงงานวทิยาศาสตร ์                              ๓(๒-๒-๕) 
    (Science  Project) 
                       กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๑๓๘๐๑-๖๒     โครงงานและกจิกรรมทางวิทยาศาสตร์                 ๓(๒-๒-๕) 
                Projects and Scientific Activities 
                              รู้หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  
การใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่น
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัด
โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
                         Know the principles and importance of science 
project, organizing science activities in school, principle of organizing 
science camps, scientific performances, scientific field trip, scientific 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก 



 

๑๖๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
exhibition, using technology in teaching science, scientific gathering 
play/toys or local wisdom. Apply the principles to practice and assess 
to develop science and science project activity   

๕ ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑                                                 ๓(๒-๒-๕) 
               (Physics ๑) 
               การวัดและระบบหน่วย ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์        
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงและกฏการเคลื่อนที่  สภาพสมดุล  พลังงาน โม
เมนตัม  สมบัติของของแข็ง  สมบัติของของไหล การสั่นและคลื่น เสียง 
ปรากฏการณ์ทางความร้อน  แก๊สอุดมคติและทฤษฎีจลน์  หลักการพื้นฐานทาง  
อุณหพลศาสตร์ และให้มีการปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาข้างต้น  และน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ๑๑๑๑๓๐๑-๖๒    ฟิสิกสส์ าหรบัครู ๑                             ๓(๒-๒-๕)     
                      Physics for Teacher 1 
                          ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ 
แรงและการเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
เชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  น าความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
                          Study and practice to be knowledgeable 
measurement, vector, kinetics, force and motion, work and energy, 
momentum particle system, rigid material, mechanical properties of 
matter, gravitational, fluid mechanics, mechanical wave and sound 
wave. Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge in physics for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๖ ๑๑๒๑๓๐๒    ฟิสิกส์  ๒                                       ๓(๒-๒-๕) 
                (Physics ๒)                                               
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 
            ไฟฟ้ า ส ถิ ต   ไ ฟฟ้ า ก ร ะแส   แม่ เ หล็ ก และพลั ง ง าน  
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า  แรงแม่เหล็กที่กระท าบนอนุภาคไฟฟ้าและ
ตัวน า  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง              ทฤษฎี

๑๑๑๑๓๐๒-๖๒    ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒                 ๓(๒-๒-๕) 
                     Physics for Teacher 2 
                        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ 
แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการ

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย



 

๑๖๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
สัมพัทธภาพ  อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม  ทฤษฎีอะตอมและโมเลกุล  คลื่น
และอนุภาค  นิวเคลียสและพลังงาน  กัมมันตภาพรังสี และให้มีการปฏิบัติการ
ทดลองตามเนื้อหาข้างต้น และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
                     Study and practice to be heat and thermodynamics, 
light and optics, electric and magnetic, modern physics. Bring 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply the 
knowledge in physics for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts 

รายวิชา 

 

๗ ๑๑๒๒๓๐๒   ฟิสิกส์ของคลื่น                               ๓(๓-๐-๖) 
  (Physics of Wave) 
                     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๒ ฟิสิกส์ ๒  
                กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิดและการเคลื่อนที่
ของคลื่นในตัวกลางท่ีเป็นของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส  สมการคลื่นและผลเฉลย
ของสมการ   พลั ง งานและโมเมนตัมของคลื่ น   การรวมกันของคลื่ น  
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  โพลาไรซ์
ของคลื่น  อันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร  ประโยชน์และการ
ประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 
 
 
 

ตัดออก 

๘ ๑๑๒๓๓๐๑   กลศาสตร์                               ๓(๓-๐-๖) 
       (Mechanics) 
           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑  
             การวิเคราะห์เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่ง สอง และสามมิติ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน และพลังงาน ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมการ
การเคลื่อนที่ของลากรานจ์ และหลักของแฮมิลตันและน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
 

 ตัดออก 



 

๑๖๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๙ ๑๑๓๑๑๐๑  เคมี ๑                                           ๓(๒-๒-๕) 

            (Chemistry ๑) 
                  โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของ
ธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและทรานซิชันก๊าซ ของเหลว สารละลาย ของแข็ง เคมี
นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในทฤษฎี และน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒  เคมีส าหรับครู ๑                                         ๓(๒-๒-๕)  
                     Chemistry for Teacher 1 
                         ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี 
สมดุลเคมี น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 
                         Study and practice to be knowledgeable properties 
of substances, relativity, atomic structure, element and periodic table, 
gas, solid, liquid, chemical bonding and chemical balance. Bring 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply 
knowledge of chemistry for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐ ๑๑๓๑๑๐๒  เคมี ๒                                          ๓(๒-๒-๕) 
                     (Chemistry ๒) 
        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ๑๑๓๑๑๐๑ เคมี ๑ 
                        เทอร์โมไดนามิกส์ จนพลศาสตร์ สมดุลเคมี  กรด-เบส เคมี
ไฟฟา เคมีอินทรียและสารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาข้างต้นและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้     

๑๑๑๑๔๐๒-๖๒  เคมีส าหรับครู ๒                ๓(๒-๒-๕) 
                     Chemistry for Teacher 2 
                        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี 
จลนพลศาสตร์เคมีสมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 
                          Study and practice to be knowledgeable solution, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical balance, acid-
base, electrical chemistry, nuclear chemistry and organics chemistry. 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๑๖๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge in physics for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts 

๑๑ ๑๑๓๒๒๐๑ เคมีอนินทรีย์ ๑                                   ๓(๒-๒-๕) 
  (Inorganic Chemistry ๑) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
             สมมาตรของโมเลกุล สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล 
สัญลักษณ์เทอม ทฤษฎีที่อธิบายพันธะของสารประกอบเชิงซ้อน และการ
ประยุกต์ในสเปกโทสโครปี กลไกปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน พร้อมทั้งปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

 ตัดออก 

๑๒ ๑๑๓๒๓๐๑      เคมีอินทรีย์ ๑                                ๓(๒-๒-๕) 
                    (Organic Chemistry ๑) 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
             โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สเตอริโอ
เคมี สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบแอลิเฟติก
ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบแอโรเมติกไฮโดรคาร์บอนท่ีมีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง 
ๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อัลคิลแฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ คีโทน อัล
ดีไฮด์ กรดคาร์บอกซิลิก เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน พร้อมทั้งปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดออก 

๑๓ ๑๑๔๑๐๐๒ ชีววิทยา ๑                      ๓(๒-๒-๕) 
  (Biology ๑) 
  ก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ  สารประกอบ
ทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์ และแมแทบอลิซึม เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ
พืชและเนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

๑๑๑๑๒๐๑-๖๒    ชีววิทยาส าหรับครู ๑                 ๓(๒-๒-๕) 
                       Biology for Teacher 1 
                           ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบ
วิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างหน้าท่ีของเซลล์และเนื้อเยื่อ   เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ น า
ความรู้ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย



 

๑๖๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยา

เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 
                      Study and practice to be knowledgeable biological and 
scientific methodology studies, properties and systems of living 
organisms, basic chemistry in living things, functional structure of cells 
and tissues, genetic metabolism. Bring knowledge to explain natural 
phenomena using empirical evidence. Use science laboratories 
according to international practice. Apply the knowledge of biology for 
managing science learning at the basic education level to suit local 
conditions and contexts 

รายวิชา 

 

๑๔ ๑๑๔๑๐๐๓  ชีววิทยา ๒              ๓(๒-๒-๕) 
  (Biology ๒) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๒ ชีววิทยา ๑ 
             ระบบการท างานของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต และน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได้   
 

๑๑๑๑๒๐๒-๖๒    ชีววิทยาส าหรับครู ๒       ๓(๒-๒-๕) 
                       Biology for Teacher 2 
                           ศึกษาและปฏิบัติการให้ รอบรู้  แนวคิดและกลไกของ
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ 
โครงสร้างและการท างานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา น าความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
                          Study and practice to be knowledgeable concepts 
and mechanism of evolution, taxonomy and biodiversity, growth and 
growth, structure and operation of plant and animals, behavior and 
ecology Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge of biology for managing science learning at the 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๑๖๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
basic education level to suit local conditions and contexts 

๑๕ ๑๑๔๑๑๐๑   พฤกษศาสตร์                                  ๓(๒-๒-๕) 
  (Botany) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๓ ชีววิทยา ๒ 
             ความรู้เบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์ เซลล์ เนื้อเยื่อพืช สัณฐาน
วิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช วิวัฒนาการ
ของพืช การจัดจ าแนก การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช 
การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๑๖ ๑๑๔๑๒๐๑ สตัววทิยา                     ๓(๒-๒-๕) 
  (Zoology)  
           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๓ ชีววิทยา ๒ 
             ความรู้เบื้องต้นทางสัตว์ วิวัฒนาการของสัตว์ เซลล์และ
เนื้อเยื่อของสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ การจัดจ าแนกสัตว์ 
พฤติกรรมสัตว์ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง จรรณยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๑๗ ๑๑๔๑๕๐๑   จุลชีววิทยา            ๓(๒-๒-๕) 
  (Microbiology) 
                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์
การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของแบคทีเรีย 
เช้ือรา ไวรัส สาหร่าย และโพรโตซัว ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับดิน น้ า 
อาหารและอากาศ จุลินทรีย์ที่ส าคัญทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   
 
 

 ตัดออก 



 

๑๖๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๘ ๑๑๕๑๔๐๒      แคลคูลัส ๑                                         ๓(๓-๐-๖) 

                  (Calculus ๑) 
                     เซตและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้           

 ตัดออก 

๑๙ ๑๑๕๒๔๒๐      แคลคูลัส ๒                                        ๓(๓-๐-๖) 
         (Calculus ๒) 
                     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๕๑๔๐๒  แคลคูลัส ๑  
                     ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๒๐ ๑๑๗๔๒๐๑  ดาราศาสตร์                        ๓(๒-๒-๕) 
  (Astronomy) 
                        ประวัติและการค้นพบทางดาราศาสตร์  เวลาและปฏิทิน  
ตรีโกณมิติทรงกลม  ดาราศาสตร์ทรงกลม  ระบบพิกัด แผนที่ดาว  การ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์  กลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคป
เลอร์  ระบบสุริยะ ปรากฏการณ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์ และน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒      ดาราศาสตร์และอวกาศ                ๓(๒-๒-๕) 
                Astronomy and Space 
                             ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์
กับมนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมท้องฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการ
สังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบ
สุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
เทคโนโลยีอวกาศ น าความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์
ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บันทึกข้อมูล สังเกตตาม
ข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                             Study and practice to be relationship of 
astronomy to humans in each era, sky sphere, astronomical time, 
constellations and constellation observations, galaxy, planets, sphere 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๑๗๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
and small objects in the solar system, interaction within the solar 
system, the birth process and evolution of the universe, space 
technology. Bring knowledge to explain natural phenomena on earth 
and space with science. Able to observe natural phenomena using 
scientific instruments to explain astronomical phenomena. Use 
astronomical tools and visual aids to observe astronomical 
phenomena. Systematicaly record data based on facts. The system 
uses knowledge in astronomy and space for science learning 
management 

๒๑ ๑๑๘๓๑๐๓   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                          ๓(๒-๒-๕) 
                 (Earth System Science) 
                    ความหมายและองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
ความสัมพันธ์ของภาคพื้นดิน พ้ืนน้ า บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต ผลกระทบจากการ
เสียสมดุลในโลกทั้งระบบ ขั้นตอน กระบวนการศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ ๘ ขั้นตอน และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

๑๑๘๒๑๐๓-๖๒      วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ               ๓(๒-๒-๕)  
               Earth System Science 
                  ศึ กษาและปฏิ บั ติ ก า ร ให้ ร อบรู้  อ งค์ ปร ะกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก 
ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้ประโยชน์ สมดุล
พลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ า
ในมหาสมุทร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                             Study and practice to be elements and 
relationships of the world system, the process of changing within the 
world and on the surface of the earth, disaster, mineral resources, 
geological map and utilization, Earth’s energy balance, air circulation 
on earth, cloud formation, ocean water circulation. Global climate 
change processes that affect life and the environment. The weather 
forecast. Explain natural phenomena with scientific principles, bringing 
knowledge to science learning management 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๑๗๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๒๒ ๑๑๘๓๓๐๑  อุตุนิยมวิทยา                        ๓(๒-๒-๕) 

  (Meteorology) 
             ความหมายของสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ
ของโลก สมบัติและโครงสร้างของบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความกด
อากาศ ความช้ืน เมฆและหมอก ฝน ลม แผนที่อากาศและพยากรณ์อากาศ 
ภูมิอากาศของไทย และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๒๓ ๑๑๘๔๑๐๑       ธรณีวิทยา                                         ๓(๒-๒-๕) 
          (Geology) 
            ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา โครงสร้าง
และคุณสมบัติภายในของโลก ส่วนประกอบท่ัวไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติ
ของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมีการแยกหมู่แร่การแพร่กระจาย และการใช้
ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่างๆ บนผิวโลก ทรัพยากรธรณี 
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

 ตัดออก 

๒๔  ๑๑๑๓๗๐๑-๖๒  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 
            Learning Management Science for Primary Education 
                       วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลเพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
                       Analysis of science curriculum in elementary 
education and science content. Create a learning unit, applying 
knowledge in learning psychology, techniques and methods of 

เพิ่มเป็น
วิชาเอกบังคับ 

 



 

๑๗๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
learning, learning media, measurement and evaluation inorder to plan 
and design student-oriented learning activities that are proactive and 
consistent with the nature of science learning. Write a learning 
management plan, create a media and practicing micro-teaching in 
teaching and learning in educational instiutions. Use the classroom 
study process to enhance the capacity of science learning 
management like a professional teacher 

๒๕  ๑๑๑๓๗๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   ๓(๒-๒-๕)  
  Learning Management Science for Secondary School Students 
             วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ 
และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ใช้
กระบวนการศึกษาช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อย่างครูมืออาชีพ 
              Analysis of science curriculum for secondary education 
science content, create a learning unit, applying knowledge in learning 
psychology, technique and methods of learning, management learning 
media, measurement and evaluation in order to plan and design 
student-oriented learning activities that are proactive and consistent 
with the nature of science learning. Write a learning management plan, 
create media and practicing micri teaching. Experimental learning 
management in schools. Use the classroom study process to enhance 
the capacity of science learning management like a professional 

เพิ่มเป็น
วิชาเอกบังคับ 

 



 

๑๗๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
teacher 
 

๒๖  ๑๑๑๑๕๐๑-๖๒   คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์       ๓(๒-๒-๕)  
                      Mathematics for science teaching 
                          รอบรู้และปฏิบัติการค านวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบ
จ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับ
และอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์
เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติ เบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการสู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                           Knowing and performing calculations. Solve 
problems about number system, relationships and functions, metrix, 
analytic geometry and conicsections, sequences nd serial, limits and 
continuity of function, vector and basic vector analysis, derivation of 
one variable functions, preliminary statistics. Apply mathematical 
knowledge to explain scientific phenomena and integrate science 
learning management 

วิชาใหม่ 

๒๗  ๑๑๑๒๒๐๓-๖๒     วิทยาศาสตร์ชีวภาพ              ๓(๒-๒-๕)  
                        Biological science 
                            ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ
ถ่ายทอดพลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์ น า

วิชาใหม่ 



 

๑๗๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตที่ดีและใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
                              Study and practice to know the content 
ecological diversity. The relationship between  living things and various 
organisms in the ecosystem. Energy transfer. Problems and impacts on 
natural resources and the environment. Guidelines for conservation of 
natural resources and solving environmental problem. The process and 
importance of genertic inherilance, genertic material, genertic changes 
affecting living organisms, biodiversity and evolution of life, basic unit 
of life, conveying through cells. Utilizing knowledge to make good 
living and use for science learning management 

๒๘  ๑๑๘๒๑๐๒-๖๒       วิทยาศาสตร์กายภาพ       ๓(๒-๒-๕)  
                           Physical science 
                                ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบ
ของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรง
ที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน 
พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ธรรมชาติกับการด ารงชีวิตที่ดีและเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               Study and practice to know properties of matter, 
composition of matter, the relationship between the properties of 
matter, the structure and bond between particles, principles and 
nature of matter, status changes solution and the chemical reaction of 

วิชาใหม่ 



 

๑๗๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
nature forces in daily life, effect of force on objects, different 
movement characteristics of objects, meaning of energy, change and 
energy transfers, interaction between matter and energy, energy in 
daily life, nature of waves, phenomena related to sound, light and 
electromagnetic waves. Using knowledge to create a balance between 
nature and good living and for managing science learning   

๒๙ ๑๑๑๔๖๐๑    การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑         ๓(๒-๒-๕)                  
                (Instructional Methodology and Management in  
                General Sciences ๑) 
                   หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่ มวิ ชาวิทยาศาสตร์ทั่ ว ไป  ใน
ระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการ
สอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ  การพัฒนาสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้  และการฝึกปฏิบัติการ 

  

ตัดออก 

๓๐ ๑๑๑๔๖๐๒      การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒         ๓(๒-๒-๕)     
                  (Instructional Methodology and Management in  
                  General Science ๒) 
                     หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน  วิธี
สอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ  
การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้  แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 

  

ตัดออก 

 



 

๑๗๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
 

๓๑ ๑๑๑๒๒๐๔    การอนุรักษ์พลังงาน                    ๓(๒-๒-๕) 
  (Energy Conservation) 
                       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๒๓๐๓ วิทยาศาสตร์พลังงาน
เบื้องต้น               
             การบริโภคพลังงานในภาคส่วนต่างๆเช่น  ภาคอุตสาหกรรม 
พาณิชย์ การขนส่ง เกษตร และที่อยู่อาศัย  นโยบายและมาตรการในการอนุรักษ์
พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  ในโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรและ
การขนส่ง การตรวจวัดและการประเมินการอนุรักษ์พลังงานในภาคส่วนต่าง ๆ  
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๓๒ ๑๑๑๓๓๐๑     การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์          ๓(๒-๒-๕) 
          (Construction of Science Teaching Materials) 
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๒๓๐๓ ฟิสิกส์ ๒  
                      การใช้ การผลิต การซ่อม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์การสอนทุก
แขนง มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ การซ่อม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ สามารถ
น าไปปฏิบัติในการสอนและมุ่งให้สามารถผลิตอุปกรณ์การสอนที่ง่าย ๆ และที่จ า
เป็นได้ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๓ ๑๑๑๓๕๐๑       การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น   ๒(๑-๒-๓) 
         (Survey and Collection of Local Plants) 
                      ความส าคัญของพืชในท้องถิ่น ศึกษาชนิดและการแพร่กระจาย
พันธุ์ของพืช  หลักเกณฑ์การจัดจ าแนกพืช การส ารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์
พืชในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากพืชรูปแบบต่างๆ ความ
เชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายของพันธุ์พืชกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 

 
 
 

ตัดออก 



 

๑๗๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๓๔ ๑๑๒๑๕๐๔ ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                         ๓(๒-๒-๕) 

             (Physics for everyday life) 
                    การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติตามหลักฟิสิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง การเคลื่อนที่ 
สมบัติของสสาร ความร้อน คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์แผนใหม่ และ
น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๕ ๑๑๒๒๔๐๑      ฟิสิกส์แผนใหม่                               ๓(๒-๒-๕) 
                    (Modern Physics) 
                       วิชาที่ต้อง เรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๒ ฟิสิกส์  ๒                       
ทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีของวัตถุด า คลื่นและอนุภาค มโนทัศน์ของ
กลศาสตร์ควอนตัม อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม ทฤษฎีอะตอมและโมเลกุล 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง นิวเคลียสและพลังงาน กัมมันตภาพรังสี  ฟิสิกส์อนุภาคมูล
ฐาน ให้มีการปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาข้างต้นและน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๖ ๑๑๒๒๕๐๐    อิเล็กทรอนิกส์                                  ๓(๒-๒-๕) 
                (Electronics) 
                 ฉนวน ตัวน า ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน าและหม้อแปลง  สาร
กึ่งตัวน า ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
ภาคจ่ายก าลังไฟฟ้า วงจรเรคติฟายเออร์ วงจร RCกราฟลักษณ ะสมบัติ และเส้น 
load line ของทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์แบบ  CB , CE ,  และ CC  การ
ท าวงจรบนแผ่นปริ๊นท์เบื้องต้น และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๗ ๑๑๓๒๖๐๑      เคมีวิเคราะห์ ๑                    ๓(๒-๒-๕)  
  Analytical  Chemistry ๑ 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
  บทน าทาง เคมี วิ เ คร าะห์  ก ารวิ เ คร าะห์ โดยน้ าหนั ก           
การวิเคราะห์โดยปริมาตรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ พร้อมทั้งปฏิบัติการที่

 ตัดออก 



 

๑๗๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
สอดคล้องกับเนื้อหาและสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

๓๘ ๑๑๓๓๓๐๑       สเปกโตรสโกปเีชงิประยกุต์                              ๓(๒-๒-๕) 
          (Application of Spectroscopy in Chemistry) 
          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
            หลักการทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์สารตัวอย่าง การ
ประยุกต์โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์โดยอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล 
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และแมสสเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์สาร  พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

 ตัดออก 

๓๙ ๑๑๓๓๗๐๒ เคมสีภาวะแวดลอ้ม                                    ๒(๑-๒-๓) 
  (Environmental Chemistry)  
                        มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
การเกษตร และมลพิษทางขยะของเสียอันตราย รวมทั้งการป้องกันและควบคุม
มลพิษในสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาพร้อมทั้งบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

 ตัดออก 

๔๐ ๑๑๓๓๗๐๕     เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                      ๒(๑-๒-๓) 
                   (Chemistry  of  Natural  Products) 
           ชนิด ลักษณะโครงสร้าง วิถีชีวสังเคราะห์  และการสังเคราะห์
บางส่วนของสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน 

 ตัดออก 

๔๑ ๑๑๓๔๖๐๑ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย                     ๒(๑-๒-๓) 
  (Analysis of  Soil  and  Fertilizer) 
                การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื่อการ
วิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณ  วิธีการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในทฤษฎี   

 ตัดออก 



 

๑๗๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๔๒ ๑๑๔๒๑๐๓ พืชและอาหารท้องถิ่น            ๒(๑-๒-๓) 

  (Plants and Local Foods)  
  ชีววิทยาของพืชท้องถิ่น ส่วนท่ีน ามาปรุงอาหาร สรรพคุณทาง
ยาภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นมาปรุงอาหาร การศึกษา
ภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๔๓ ๑๑๔๒๑๐๔  พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ            ๓(๒-๒-๕) 
   (Herbs for Health)   
   ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกับสมุนไพร การใช้สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน สารประกอบทางเคมีของสมุนไพร ประโยชน์และโทษของพืช
สมุนไพร คุณสมบัติของพืชสมุนไพร การปลูกและการบ ารุงรักษา การปรุงยา
สมุนไพร การแปรรูปพืชสมุนไพร และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได ้

 ตัดออก 

๔๔ ๑๑๔๓๑๐๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                         ๓(๒-๒-๕) 
  (Plant Tissue Culture)   
  หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการศึกษาทางด้านพืชการขยายพันธุ์พืช 
การศึกษาทางด้านโรคพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช  การผลิตสารทุติยภูมิและการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้  

 ตัดออก 

๔๕ ๑๑๔๓๒๐๖  กีฏวิทยา                           ๓(๒-๒-๕) 
  (Entomology)   
           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๒๐๑ สัตววิทยา 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลง วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา กาย
วิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม วงจรชีวิต และการจัดจ าแนกของแมลง 
ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

 ตัดออก 



 

๑๘๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๔๖ ๑๑๔๓๔๐๒  พันธุศาสตร์              ๓(๒-๒-๕) 

   (Genetics) 
   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์  หลักการถ ายทอด
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล    การถายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส หลักการทาง
พันธุศาสตร์เบื้องต้นของพืช สัตว์ และมนุษย์ เพศและการก าหนดเพศ การวิเคราะห
เพดดิกรี พันธุศาสตรประชากร โครงสรางของจีโนมและสารพันธุกรรมการ
สังเคราะห์โปรตีน การท างานของยีนและโครโมโซมการกลายพันธุ การควบคุมการ
ท างานของยีน เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได ้

 
 
 

ตัดออก 

๔๗  ๑๑๑๒๖๐๑-๖๒       สะเต็มศึกษา                   ๓(๒-๒-๕)   
                STEM Education 
                              รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยี
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ  
                             Know and understand in depth the study STEM, 
principle of technological for living in a ripidly changing society, skill in 
the 21th century. Use knowledge and skills in science, mathematics and 
other sciences to solve problems or develop creative work with 
engineering design process. Choose to use technology appropriately 
taking into account the impact on life, society and the environment 

วิชาใหม่ 



 

๑๘๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
and using information and communication technology in learning, 
working and problem solving with systematic design of learning 
activities. Write a learning management plan, practice in learning and 
measurement and evaluation of learning in accordance with the full  
professional study guidelines 

๔๘  ๑๑๑๓๓๐๓-๖๒     ไฟฟ้าและพลังงาน         ๓(๒-๒-๕)  
                        Energy and Electricity 
                            ศึกษาและปฏิบัติการให้ รอบรู้  ไฟฟ้า  พลั งงานไฟฟ้ า  
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจาก
ใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิง  พลังงานน้ า  
พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและประหยัดพลังงาน  
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                             Study and practice to know electrical power, 
electrical energy, electricity sources, electric power production, solar 
energy, geothermal energy, wind energy, biomass energy, energy from 
fuel cells, water power, nuclear power and heat energy from the 
ocean. Applications for use as renewable energy and alternative 
energy. Production and energy saving. Energy and environment. 
Applying knoeledge of electrical science. Energy and alternative energy 
for environmental management and science learning management 

วิชาใหม่ 

๔๙  ๑๑๑๓๒๐๔-๖๒   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ๓(๒-๒-๕)  
                      Environmental science 
                          ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง  สังคมสิ่งแวดล้อม   

วิชาใหม่ 



 

๑๘๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและเหมาะสมกับผู้เรียน 
                           Enter the area to study and learn about the context 
and local   environment, the way of life of local people, local 
environmental conversation. Create science courses in schools using 
knowledge gained from local studies. Manage science learning by using 
local wisdom and learning resources that are consistent with the 
community context and suitable for learners 

๕๐  ๑๑๑๓๘๐๓-๖๒    การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน               ๓(๒-๒-๕)   
                     School science practice 
                         รู้หลักการเรียกช่ืออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี น าความรู้ด้านการ
จัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่ การเก็บและการก าจัดสารเคมี การแยก
ประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         Know the principle of calling the device/chemical 
name and how to use it correctly and safety. Symbols and dangerous 
levels of chemicals. Bring knowledge in chemical management. 
Category classification chemical storage and disposal. Classification of 
categories and storage scientific equipment to manage science 
laboratories in school according to interactional practices. Prepare 

วิชาใหม่ 



 

๑๘๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
laboratories and use scientific equipment to organize science operating 
activities for students through scientific processes. According to the 
science learning content of primary and lower  secondary level of 
basic education core curriculum 

๕๑  ๑๑๑๔๒๐๓-๖๒     สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน    ๓(๒-๒-๕) 
               School Botanical Garden 
                            เ รี ยนรู้ พระราชปรารภ  พระราชด าริ  ความ เป็นมา 
องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้
เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
                             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 

วิชาใหม่ 

๕๒  ๑๑๑๓๘๐๔-๖๒    ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕) 
                       Nature and Scientific Inquiry  
                           สืบเสาะและอธิบายทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้
และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  ตระหนักถึงธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาใหม่ 



 

๑๘๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
                        Investigate and explain theories, principle and 
concepts about nature of science, science world view, scientific inquiry, 
scientific affairs and including scientific explanations. Know and 
understand the acquisition of a scientific knowledge. Explain how to 
seek scientific knowledge by using atracing process. Realizing the 
nature of science. Have scientific explanatory skills. Bring knowledge to 
design learning activities that focus  scientific inquiry process 

๕๓  ๑๑๑๔๙๐๑-๖๒      วิทยาการค านวณ        ๓(๒-๒-๕) 
                      Computational science 
                          ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและ
การย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของ
แนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณใน
การออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุ
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การ
จัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนด
ปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการค านวณเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                            Study and practice skill in using logical reasoning to 
solve problem. Writing the casual code and work flow chart. Writing 
designing and writing simple programs with variable usage condition 
and loops. To solve math or science problems. Study the principles of 

วิชาใหม่ 



 

๑๘๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
computational concepts, separation and digestion problem. Finding 
abstract thinking pattern, examples and benefits of computational 
concepts in designing algorithms for solving problems. Computer 
problem solving specifying input data out and conditions of the 
problem, redo algorithm design sorting and  searching for information. 
Example of design steps for solving problems with computers. Study of 
example of information technology projects, problem determination, 
study planning, operation, conclusion and dissemination in developing 
projects that are integrated with other subjects and linked to real life. 
Applying knowledge in computational science for science learning 
management 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

๑๘๖ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑ ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      ๒(๒-๐-๔) 

     Thai for Communication 
     ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                   ๓(๒-๒-๕) 
                     Thai for Communication         
          ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี 
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 

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   
จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                   ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication  
     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และ
เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง -พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  
     Fundamental English for communication with four skills 
namely listening, speaking, reading, and writing in various situations; 
English usage of personal information, families, communities, and 
provincial information 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                          ๓(๒-๒-๕) 
                      English Usage for Communication     

เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การ
สนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่
คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์
เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล 
น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความ
ส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อท่ีคุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๘๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า          ๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
   The meaning and the importance of information and the 
information resources for study and search; information researching 
and retrieval for self-study; presentation with standard approaches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕)   เปลี่ยนรหัสวิชา   



 

๑๘๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์  วิดีโอ วิทยุและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   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 

           English Speaking and Listening Skills 
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและ

ข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับ
สิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทาง
ภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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  

 
 
 
  

ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๑๘๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร               ๒(๒-๐-๔) 

    ในชีวิตประจ าวัน          
    Reading and Writing English for Daily Life         
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่าน
ประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-taking, 
summarizing, completing forms, personal correspondence, and 
electronic communication 

  รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานประเพณี 

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

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ             ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication in the Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ 

การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ  การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตาราง
ประเภทต่างๆ  

 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
     English in the workplace, welcoming, making 

appointment, telephoning, giving and asking information; form filling, 
application letter, resume, job advertisement, charts and labels 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม            ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath 
days and ritual of Buddhism; mind and wisdom development; 
Dhamma application for daily life 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                         ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง  การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
     The factors affecting human behaviors, self–perception 
for self-development, positive relationships building with others and 
planning for a happy life 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                         ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี  ประเภทของดนตรี ใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต การ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
      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 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่
ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 

๑. รวม ๓ 
รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  
ได้แก ่
๐๐๐๒๑๐๓ 
สุนทรียภาพของ
ดนตรีกับชีวิต 
๐๐๐๒๑๐๕ 



 

๑๙๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
 ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอ

ผลงาน 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 
 

สุนทรียภาพการ
แสดง และ 
๐๐๐๒๑๐๔ 
ศิลปะและการ
ออกแบบ 
๒. เปลีย่นรหสั
วิชา   
ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ                          ๒(๒-๐-๔) 
       Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
และการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการ
ออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ 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 การแสดงและการละเล่น
ท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการ
แสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     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 และ
สิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง ประชา

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
สังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     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 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                ๒(๒-๐-๔) 
      Global Society System 

     วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคม
โลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน 
กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 

    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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                          ๒(๒-๐-๔) 
     Business and Daily Life 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 
หน้าท่ีของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี
การเงิน สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ 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 

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

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
   Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, 

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

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน 

    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- 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
cultural community; the relationships of internal and external groups 
of ASEAN country members and benefits of Thailand that gain from 
being ASEAN member 

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

      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้
จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การ
คลัง 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 

 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ หลักการ ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อการตดัสนิใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะหก์ารตัดสินใจ 
ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ 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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
principle of decision-making analysis linear programming for problem 
solving in daily life 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           ๒(๒-๐-๔) 
  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ              ๒(๒-๐-๔) 
     Exercise for Health 
     ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย
ของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต             ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
การด าเนินชีวิตมนุษย์ 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
    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 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               ๒(๒-๐-๔) 
    Science for Health 
    ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหาร

และโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รบัประจ าวัน การประเมิน
ภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเลือกและ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุ
และการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ 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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               ๒(๒-๐-๔) 
    Life and Environment 

     การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขั ดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    The origin of the Earth; origin of life; human evolution; 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
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 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน           ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะ
ภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, hardware 
and vehicles; security and energy conservation awareness 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                 ๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง
สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๑๙๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 

๒๗  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองที่เข้มแข็ง                     ๓(๒-๒-๕) 
                      Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตและจิตสาธารณะ 

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 

รายวิชาใหม ่

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสริมและดูแลสุขภาวะ                            ๓(๒-๒-๕) 
                   Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง

รายวิชาใหม ่



 

๑๙๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส 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   

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ      ๓(๒-๒-๕) 
                       21st Century Skills for Living and Occupations 

           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการ
การประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 

รายวิชาใหม ่

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
                     The King Wisdom for Local Development 
            ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดย
บูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
  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 

รายวิชาใหม ่



 

๒๐๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
on the king wisdom and the integrated participation with related sectors 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Logical thinking    
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการ
ด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 
  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 

รายวิชาใหม ่

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพ            ๓(๒-๒-๕) 
            English for Professional Purposes 
            พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่ องที่มีความเ ช่ียวชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความ
เคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมี
ความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความซับซ้อนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบาย
มุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 Practice speaking in natural and realistic setting with 
native speaker in the English saturated atmosphere, practice with text 

รายวิชาใหม ่



 

๒๐๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา (เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่ หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
representing spoken language in abstract and concrete, describe 
perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through English Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๒ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชพีครู 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑ ๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา                  ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 
    ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ศึกษา 
วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

    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 

 รวมเข้ากับ
รายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  
หลักการบริหาร
การศึกษา 
และวิชา 
๑๐๖๔๖๐๖  
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒ การศึกษาแบบเรียนรวม                ๒(๑-๒-๓) 
    Inclusive Education 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภทและ

ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สนับสนุน 

    Basic knowledge on inclusive education; types and 
characteristics of children with special needs; adjustment and 
changes for management of inclusive education; teaching 
techniques, behavior adjustment; study and analysis of  the 
problems arising in inclusive classroom;  media , facilities  and 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๐๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
support services 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕ ความเป็นครู                                             ๓(๒-๒-๕) 
    Self – Actualization for Teachers 
                 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ 
และเสียสละให้สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้  สามารถแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
                 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 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 
 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ                     ๓(๒-๒-๕) 
                       จิตวิญญาณความเป็นคร ู  
                    Ethics and Spirituality for Teachers         
            ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๐๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๔ ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร                ๓(๒-๒-๕)  

    Curriculum Development 
    ความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญา 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

    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 
                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

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

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การ
จัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและการบูรณาการ  การ

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

            วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๐๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
เรียนรู้แบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการ
สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

    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 

 
 

ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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 fulfill 
their potential. 

 
 
 



 

๒๐๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๖ ๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรยีนรูต้ามแนวพระราชด าร ิ              ๒(๑-๒-๓) 

     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency Economy 
Philosophy           
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในช้ันเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of 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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร  

๗ ๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
    Education Innovation and Information Technology 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การออกแบบ 
ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    Principles, concepts, theories, and designs of educational 
innovation and information technology, information technology for 
communication; design, manufacture, application, and assessment of 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 
                       การศึกษาและการเรยีนรู้  
                       Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning                       
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ช่ือวิชา  และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๐๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
innovative media and information technology for learning, the ability 
to use information technology to communicate properly 

ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

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

เรียนรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    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 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                            ๓(๒-๒-๕) 
                      Learning Measurement and Evaluation               
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๐๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
the students’ learning and implementing the results of the 
measurement in developing students 

เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               ๓(๒-๒-๕) 
    Research for Learning Development 
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

    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  การวจิัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้                    ๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation and Learning           
           วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ช่ือวิชา  และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๐๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
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 อิทธิพลต่างๆ ท่ีมี

ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการ
โดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

   Basic psychology and human evolution psychology; 
factors affecting growth  and development; theories concerning 
developmental psychology; developmental processes of human  
life-span; use of developmental psychology for understanding and  
supporting  learners’ potentials 

 
 
 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาส าหรับครู                ๓(๒-๒-๕) 

     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัด

สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผนการศึกษา อาชีพและการ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    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 าหรบัคร ู                                            ๓(๒-๒-๕) 
                       Psychology for Teacher                                 

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษา
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การ
สะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
และค าอธิบาย
รายวิชา 



 

๒๑๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
who is proficient, smart, and up to date 

 
๑๒ ๑๐๖๓๖๐๓  หลักการบริหารการศึกษา                            ๒(๒-๐-๔) 

     Principles of Educational Administration 
     ความหมายการบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้น

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการบริหาร
การศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา 

    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  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
                      Education Administration and Quality Assurance in 
Education           

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

๑. รวม  ๓ 
รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่
๑๐๑๑๑๐๓ 
ปรัชญา
การศึกษา 
๑๐๖๓๖๐๓  
หลักการบริหาร
การศึกษา 
๑๐๖๔๖๐๖  
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   
๒. เปลีย่นรหสั
วิชา   
ช่ือวิชา จ านวน
หน่วยกิต  และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

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

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้   

    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 



 

๒๑๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 

     Thai Language for Teachers 
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การ

พูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

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

๑๒๒๑๒๐๑-๖๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                         ๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
                       ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
ส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ัน เรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้ เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

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 

 
 
 
 
 

๑. รวม ๒ 
รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ 
๑๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทย
ส าหรับครู    
และ 
๑๒๔๒๗๐๓ 
ภาษา อังกฤษ
ส าหรับครู      
๒. เปลีย่นรหสั
วิชา ช่ือวิชา  
จ านวนหน่วยกิต 
และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 
    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตและความเช่ือ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    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 



 

๒๑๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔  การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น         ๒(๑-๒-๓) 

     Learning Resources and Local Wisdom Management   
     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มีต่อการถ่ายทอดความรู้ 
จุดมุ่งหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัด
การศึกษา 

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

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรยีนรู้เพือ่พัฒนากระบวนการคดิ               ๒(๑-๒-๓) 
     Instruction for Thinking Process Development   

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และการจัด
     การในช้ันเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดแบบต่างๆ 

 

  รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
     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 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 
    Learner Development Activities 

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  
    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    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 

 
 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี   ๒(๑-๒-๓)          

      สารสนเทศ 
                Information Communication Technology Instruction 

    ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมและบริการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   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. 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching 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   

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสรา้งและน าเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 

     Multimedia Construction and Presentation for   
Education 

    ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการใช้สื่อมัลติมีเดีย
ในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการน าเสนอสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 
สร้าง และน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง 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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project evaluation, and project 
plan; analysis of possibility of project; evaluation of efficiency, and 
effectiveness of project 

 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                  ๒(๑-๒-๓)   
     Computer Program for Conducting Research 

      ความรู้พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญ
ของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิดเบื้องต้นส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูลและการเลือกใช้ค าสั่งต่างๆ  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
      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 

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

องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

    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 

  รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

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

ศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อความเป็นครูที่แท้ 
    Definitions, significance, and background; concepts of 

contemplative education and self-practice through contemplative 
education 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผู้น า                  ๒(๒-๐-๔) 
     Leadership 
     ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า แบบของผู้น าและ

ภาวะผู้น า บทบาทหน้าท่ีของผู้น า คุณลักษณะของผู้น าท่ีดี  จิตวิทยาของผู้น า การ
เสริมสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจ ฝึก

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
ทักษะการเป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าที่ดี 

     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 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑ ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น               ๒(๑-๒-๓) 
    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระส าคัญต่างๆ 

ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั้นความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
โรงเรียน 

    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 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู               ๒(๑-๒-๓) 
    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น ากิจกรรม

นันทนาการประเภทต่างๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ จัดโครงการนันทนาการ
ในโรงเรียนและชุมชน 

    Definitions, significance of the recreational activities; being 
leader in varities of recreational activities;  analysis and application of 

 รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 



 

๒๑๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
various types of recreational activities in learning management based 
on child-centre as follow subject area;  recreate project in schools 
and community 

 
๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 

    School Botanical Garden 
    เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่ง
การเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้ าวหน้าของการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่างๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

     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 

  รายวิชาที่ตัด
ออกจาก
หลักสตูร 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                      ๑(๐-๒-๑) 
            Individual Development Plan : ID Plan     
            จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 

รายวิชาใหม ่



 

๒๒๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๑ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาฝกึประสบการณว์ชิาชพีครู 

 
ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                ๑(๖๐) 

      Practicum in Teaching 1             
      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 

จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น สร้าง พัฒนา เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

      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  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                      ๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching 1 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
จ านวนช่ัวโมง
และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

๒๒๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
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 การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
                  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   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๒           ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant with a 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
จ านวนช่ัวโมง
และค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



 

๒๒๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
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 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรยีน ๓           ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 

รายวิชาใหม ่



 

๒๒๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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

      Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating,  and apply the result for developing 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑         ๖(๕๔๐) 
              Internship 1   
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม

เปลี่ยนรหัสวิชา
และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 



 

๒๒๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
learners; conducting research for learners’ development; exchanging 
knowledge, or sharing knowledge in educational seminars, and 
fulfilling other educational assignments 

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 (๕ ๔ ๐ ) 
       Internship 2 

      ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียนใน

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                     ๖(๕๔๐) 
              Internship 2   
              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา
และ 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
 



 

๒๒๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่วิชาและค าอธบิายรายวิชา ในหลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

      Practicum internship experiences in major 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 

ทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 

 

 



 

๒๒๗ 
 

 
ตารางเปรยีบเทยีบค าอธบิายรายวชิาหลักสตูรเดมิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑ ๑๑๑๒๗๐๑   ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์            ๓(๒-๒-๕) 

        (English for General Science Teacher) 
          ค าศัพท์พื้นฐาน การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษในเอกสารที่
เกี่ยวข้องในทางวิทยาศาสตร์ สรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน น าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้  

 ตัดออก 

๒ ๑๑๓๙๐๑  วธิวีจิยัวิทยาศาสตร ์                                               ๓(๒-๒-๕) 
    (Science Research Methodology)  
               ความรู้พื้นฐานการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เพื่อออกแบบวางแผนและการ
ท าโครงการวิจัย แก้ปญัหาในท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ โครงการ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ผล
การทดลองหรือการค้นคว้า รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอย่างมรีะบบและการ
เผยแพร่ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอนได ้

 

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ๓(๒-๒-๕)       
                   Research to Develop Science Learning Process                   
                      รู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติและการเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้
กับงานวิจัย วิทยาศาสตร์การวิจัยด้วยกระบวนการเรียนรู้  ความรู้พื้นฐาน  การวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์  การเขียนโครงร่างวิจัยเชิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัย
เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย            
มีความสามารถในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา           
มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ มีทักษะ
ที่จ าเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  
                       Know the science content with nature and learning, 
techniques for learning and research, research science with learning 
process, basic knowledge, scientific research, writing a systematic 
research proposal, statistics and preliminary research planning, data 
analysis, writing research report and dissemination of research results, 
capabel of conducting research and disseminating scientific research 
studies. Have the ability  to analyze and process statistically data for 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 



 

๒๒๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
decision making. Have the skills necessary to become a science 
teacher in the 21th century 

๓ ๑๑๑๓๙๐๓   สัมมนาวิทยาศาสตร์                                   ๒(๑-๒-๓) 
                (Seminar in Sciences) 
                  ความหมาย ขอบข่ายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนค้นคว้าวิทยาการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการ
ค้นคว้าตามความสนใจและน ามาอภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งฝึก
เขียนโครงการและเขียนรายงานทั้งวิธีการและปฏิบัติ และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

๑๑๑๔๘๐๕-๖๒  สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕)                 
                   Seminar in Sciences and Teaching 
                      ศึกษาค้นคว้ างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นที่ส าคัญอย่างมี
เหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัลติมิเดียโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
                      Study and research in scientific research and interesting 
science teaching in both Thai and English from journals and scientific 
papers. The results of the study were analyzed and discuss Important 
issues logically. Write a scientific seminar and science teaching report. 
Presenting the results of the study and research via a multimedia 
seminar using Thai and English. Participate in discussions and exchange 
learning for scientific communication 
 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับหน่วยกิต 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

เปลี่ยนเป็น
วิชาเอกเลือก 

๔ ๑๑๑๓๙๐๔   โครงงานวิทยาศาสตร์                                    ๓(๒-๒-๕) 
      (Science  Project) 
                  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลักการและแนวคิดในการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การ
จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๑๓๘๐๑-๖๒  โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์                 ๓(๒-๒-๕) 
            Projects and Scientific Activities 
                           รู้หลักการและความส าคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์  
การใช้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของเล่น
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น น าหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัด
โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

เปลี่ยนเป็น



 

๒๒๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
          Know the principles and importance of science project, 
organizing science activities in school, principle of organizing science 
camps, scientific performances, scientific field trip, scientific exhibition, 
using technology in teaching science, scientific gathering play/toys or 
local wisdom. Apply the principles to practice and assess to develop 
science and science project activity   

วิชาเอกเลือก 

๕ ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑                                          ๓(๒-๒-๕) 
               (Physics ๑) 
               การวัดและระบบหน่วย   ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  การ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แรงและกฏการเคลื่อนที่  สภาพสมดุล  พลังงาน โมเมนตัม  
สมบัติของของแข็ง  สมบัติของของไหล การสั่นและคลื่น เสียง ปรากฏการณ์ทาง
ความร้อน  แก๊สอุดมคติและทฤษฎีจลน์  หลักการพื้นฐานทาง  อุณหพลศาสตร์ 
และให้มีการปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาข้างต้น  และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

 ๑๑๑๑๓๐๑-๖๒  ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑    ๓(๒-๒-๕)     
                    Physics for Teacher 1 
                        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง
และการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
เชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  น าความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
                        Study and practice to be knowledgeable 
measurement, vector, kinetics, force and motion, work and energy, 
momentum particle system, rigid material, mechanical properties of 
matter, gravitational, fluid mechanics, mechanical wave and sound 
wave. Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge in physics for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts 
 
 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๒๓๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๖ ๑๑๒๑๓๐๒    ฟิสิกส์  ๒                                     ๓(๒-๒-๕) 

                (Physics ๒)                                               
      วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑ 
            ไ ฟ ฟ้ า ส ถิ ต   ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส   แ ม่ เ ห ล็ ก แ ล ะ พ ลั ง ง า น  
สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า  แรงแม่เหล็กที่กระท าบนอนุภาคไฟฟ้าและ
ตัวน า  การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงทฤษฎีสัมพัทธภาพ  
อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม  ทฤษฎีอะตอมและโมเลกุล  คลื่นและอนุภาค  
นิวเคลียสและพลังงาน  กัมมันตภาพรังสี และให้มีการปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหา
ข้างต้น และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๑๑๓๐๒-๖๒  ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒                 ๓(๒-๒-๕) 
                    Physics for Teacher 2 
                       ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ 
แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
                      Study and practice to be heat and thermodynamics, 
light and optics, electric and magnetic, modern physics. Bring 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply the 
knowledge in physics for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts 
 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๗ ๑๑๒๒๓๐๒   ฟิสิกส์ของคลื่น                                 ๓(๓-๐-๖) 
  (Physics of Wave) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๒ ฟิสิกส์ ๒  
                กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ของคลื่นเกี่ยวกับชนิดและการเคลื่อนที่ของ
คลื่นในตัวกลางที่เป็นของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส  สมการคลื่นและผลเฉลยของ
สมการ  พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น  การรวมกันของคลื่น  ปรากฏการณ์ดอป
เปลอร์  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น  โพลาไรซ์ของคลื่น  อันตรกิริยา
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร  ประโยชน์และการประยุกต์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

 

 

 

 

ตัดออก 



 

๒๓๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๘ ๑๑๒๓๓๐๑   กลศาสตร์           ๓(๓-๐-๖) 

       (Mechanics) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๑ ฟิสิกส์ ๑  
             การวิเคราะห์เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่ง สอง และสามมิติ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน และพลังงาน ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมการ
การเคลื่อนที่ของลากรานจ์ และหลักของแฮมิลตันและน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๙ ๑๑๓๑๑๐๑  เคมี ๑                                         ๓(๒-๒-๕) 
            (Chemistry ๑) 
                  โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของ
ธาตุเรฟพรีเซนเตทีพและทรานซิชันก๊าซ ของเหลว สารละลาย ของแข็ง เคมี
นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในทฤษฎี และน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๑๑๔๐๑-๖๒  เคมีส าหรับครู ๑    ๓(๒-๒-๕)  
                     Chemistry for Teacher 1 
                         ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี 
สมดุลเคมี น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 
                        Study and practice to be knowledgeable properties of 
substances, relativity, atomic structure, element and periodic table, 
gas, solid, liquid, chemical bonding and chemical balance. Bring 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply 
knowledge of chemistry for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts 
 
 
 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๒๓๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๐ ๑๑๓๑๑๐๒  เคมี ๒                                                     ๓(๒-๒-๕) 

                     (Chemistry ๒) 
        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   ๑๑๓๑๑๐๑ เคมี ๑ 
                       เทอร์โมไดนามิกส์ จนพลศาสตร์ สมดุลเคมี  กรด-เบส เคมีไฟฟา 
เคมีอินทรียและสารชีวโมเลกุล เคมีสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาข้างต้นและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้     

๑๑๑๑๔๐๒-๖๒  เคมีส าหรับครู ๒                ๓(๒-๒-๕) 
                     Chemistry for Teacher 2 
                         ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี 
จลนพลศาสตร์เคมีสมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากลประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของท้องถิ่น 
          Study and practice to be knowledgeable solution, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical balance, acid-base, 
electrical chemistry, nuclear chemistry and organics chemistry. Bring 
knowledge to explain natural phenomena using empirical evidence. 
Use science laboratories according to international practice. Apply the 
knowledge in physics for managing science learning at the basic 
education level to suit local conditions and contexts 
  

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชือ่วิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๑ ๑๑๓๒๒๐๑ เคมีอนินทรีย์ ๑                                  ๓(๒-๒-๕) 
  (Inorganic Chemistry ๑) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
             สมมาตรของโมเลกุล สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล 
สัญลักษณ์เทอม ทฤษฎีที่อธิบายพันธะของสารประกอบเชิงซ้อน และการประยุกต์
ในสเปกโทสโครปี กลไกปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาและบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 

 ตัดออก 



 

๒๓๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๒ ๑๑๓๒๓๐๑      เคมีอินทรีย์ ๑                                 ๓(๒-๒-๕) 

  (Organic Chemistry ๑) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
             โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สเตอริโอ
เคมี สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบแอลิเฟติก
ไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบแอโรเมติกไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่าง 
ๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อัลคิลแฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ คีโทน อัลดี
ไฮด์ กรดคาร์บอกซิลิก เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน พร้อมทั้งปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

 ตัดออก 

๑๓ ๑๑๔๑๐๐๒ ชีววิทยา ๑                       ๓(๒-๒-๕) 
  (Biology ๑) 
  ก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ  สารประกอบทาง
เคมีของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์ และแมแทบอลิซึม เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืช
และเนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนได้   
 

๑๑๑๑๒๐๑-๖๒   ชีววิทยาส าหรับครู ๑                  ๓(๒-๒-๕) 
                      Biology for Teacher 1 
                          ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาชีววิทยาและระเบียบ
วิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ   เมแทบอลิซึม การสืบพันธุ์  พันธุศาสตร์ น า
ความรู้ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยา
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 
                         Study and practice to be knowledgeable biological 
and scientific methodology studies, properties and systems of living 
organisms, basic chemistry in living things, functional structure of cells 
and tissues, genetic metabolism. Bring knowledge to explain natural 
phenomena using empirical evidence. Use science laboratories 
according to international practice. Apply the knowledge of biology for 
managing science learning at the basic education level to suit local 
conditions and contexts 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๒๓๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๔ ๑๑๔๑๐๐๓  ชีววิทยา ๒              ๓(๒-๒-๕) 

  (Biology ๒) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๒ ชีววิทยา ๑ 
             ระบบการท างานของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พันธุศาสตร์ การจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต และน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได้   
 

๑๑๑๑๒๐๒-๖๒  ชีววิทยาส าหรับครู ๒               ๓(๒-๒-๕) 
                   Biology for Teacher 2 
                      ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ 
อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้าง
และการท างานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา น าความรู้ ไปอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 
           Study and practice to be knowledgeable concepts and 
mechanism of evolution, taxonomy and biodiversity, growth and 
growth, structure and operation of plant and animals, behavior and 
ecology Bring knowledge to explain natural phenomena using empirical 
evidence. Use science laboratories according to international practice. 
Apply the knowledge of biology for managing science learning at the 
basic education level to suit local conditions and contexts 

ปรับรหสัวิชา 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๕ ๑๑๔๑๑๐๑   พฤกษศาสตร์                                  ๓(๒-๒-๕) 
  (Botany) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๓ ชีววิทยา ๒ 
             ความรู้เบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์ เซลล์ เนื้อเยื่อพืช สัณฐาน
วิทยา กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช วิวัฒนาการของ
พืช การจัดจ าแนก การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช 
การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   
 
 

 ตัดออก 



 

๒๓๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๖ ๑๑๔๑๒๐๑     สัตววิทยา                             ๓(๒-๒-๕) 

           (Zoology) 
          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๐๐๓ ชีววิทยา ๒ 
          ความรู้เบื้องต้นทางสัตว์ วิวัฒนาการของสัตว์ เซลล์และเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ การจัดจ าแนกสัตว์ พฤติกรรมสัตว์
ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จรรณยา
บรรณการใช้สัตว์ทดลอง การศึกษาภาคสนามและน าไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนได้   
 

 ตัดออก 

๑๗ ๑๑๔๑๕๐๑   จุลชีววิทยา              ๓(๒-๒-๕) 
  (Microbiology) 
                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์
การจัดจ าแนก สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์และการเจริญของแบคทีเรีย 
เช้ือรา ไวรัส สาหร่าย และโพรโตซัว ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับดิน น้ า 
อาหารและอากาศ จุลินทรีย์ที่ส าคัญทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   
  

 ตัดออก 

๑๘ ๑๑๕๑๔๐๒      แคลคลูสั ๑                                                    ๓(๓-๐-๖) 
                  (Calculus ๑) 
                     เซตและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้  
 
 
    

 ตัดออก 



 

๒๓๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๑๙ ๑๑๕๒๔๒๐      แคลคูลัส ๒                                        ๓(๓-๐-๖) 

           (Calculus ๒) 
                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๕๑๔๐๒  แคลคูลัส ๑  
                       ล าดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๒๐ ๑๑๗๔๒๐๑  ดาราศาสตร์                        ๓(๒-๒-๕) 
  (Astronomy) 
                        ประวัติและการค้นพบทางดาราศาสตร์  เวลาและปฏิทิน  
ตรี โกณมิติทรงกลม  ดาราศาสตร์ทรงกลม  ระบบพิกัด แผนที่ดาว  การ
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์  กลศาสตร์ท้องฟ้า กฎของเคปเลอร์  
ระบบสุริยะ ปรากฏการณ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์ และน าไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
 

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒  ดาราศาสตร์และอวกาศ                ๓(๒-๒-๕) 
            Astronomy and Space 
                        ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับ
มนุษย์ในแต่ละยุค  ทรงกลมท้องฟ้า  เวลาดาราศาสตร์  กลุ่มดาวและการ
สังเกตการณ์กลุ่มดาว  ดาวฤกษ์  กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบ
สุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
เทคโนโลยีอวกาศ น าความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วย
หลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์
ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บันทึกข้อมูล สังเกตตาม
ข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          Study and practice to be relationship of astronomy to humans 
in each era, sky sphere, astronomical time, constellations and 
constellation observations, galaxy, planets, sphere and small objects in 
the solar system, interaction within the solar system, the birth process 
and evolution of the universe, space technology. Bring knowledge to 
explain natural phenomena on earth and space with science. Able to 
observe natural phenomena using scientific instruments to explain 
astronomical phenomena. Use astronomical tools and visual aids to 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

๒๓๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
observe astronomical phenomena. Systematicaly record data based on 
facts. The system uses knowledge in astronomy and space for science 
learning management 

๒๑ ๑๑๘๓๑๐๓   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                          ๓(๒-๒-๕) 
                 (Earth System Science) 
                    ความหมายและองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
ความสัมพันธ์ของภาคพื้นดิน พื้นน้ า บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต ผลกระทบจากการ
เสียสมดุลในโลกทั้งระบบ ขั้นตอน กระบวนการศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ ๘ ขั้นตอน และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

๑๑๘๒๑๐๓-๖๒  วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ              ๓(๒-๒-๕)  
            Earth System Science 
              ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์
ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย 
ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการน าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก 
การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาตดิ้วยหลกัวิทยาศาสตรน์ าความรู้สู่
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          Study and practice to be elements and relationships of the 
world system, the process of changing within the world and on the 
surface of the earth, disaster, mineral resources, geological map and 
utilization, Earth’s energy balance, air circulation on earth, cloud 
formation, ocean water circulation. Global climate change processes 
that affect life and the environment. The weather forecast. Explain 
natural phenomena with scientific principles, bringing knowledge to 
science learning management 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๒๒ ๑๑๘๓๓๐๑  อตุนุยิมวทิยา                           ๓(๒-๒-๕) 
  (Meteorology) 
             ความหมายของสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศของ
โลก สมบัติและโครงสรา้งของบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความกดอากาศ 
ความช้ืน เมฆและหมอก ฝน ลม แผนที่อากาศและพยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศของ
ไทย และน าไปบรูณาการในการจดัการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 



 

๒๓๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๒๓ ๑๑๘๔๑๐๑      ธรณีวิทยา                                         ๓(๒-๒-๕) 

          (Geology) 
            ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา โครงสร้างและ
คุณสมบัติภายในของโลก ส่วนประกอบท่ัวไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่
ทางฟิสิกส์และทางเคมีการแยกหมู่แร่การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ 
คุณสมบัติและลักษณะของหินต่างๆ บนผิวโลก ทรัพยากรธรณี และน าไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 

 ตัดออก 

๒๔  ๑๑๑๓๗๐๑-๖๒  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 
           Learning Management Science for Primary Education 
                       วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร์  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลเพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
                       Analysis of science curriculum in elementary 
education and science content. Create a learning unit, applying 
knowledge in learning psychology, techniques and methods of 
learning, learning media, measurement and evaluation inorder to plan 
and design student-oriented learning activities that are proactive and 
consistent with the nature of science learning. Write a learning 
management plan, create a media and practicing micro-teaching in 
teaching and learning in educational instiutions. Use the classroom 
study process to enhance the capacity of science learning 

เพิ่มเป็นวิชาเอก
บังคับ 

 



 

๒๓๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
management like a professional teacher 

๒๕  ๑๑๑๓๗๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   ๓(๒-๒-๕)  
 Learning Management Science for Secondary School Students 
           วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
เนื้อหาวิทยาศาสตร์ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ 
และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ใช้
กระบวนการศึกษาช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อย่างครูมืออาชีพ 
          Analysis of science curriculum for secondary education science 
content, create a learning unit, applying knowledge in learning 
psychology, technique and methods of learning, management learning 
media, measurement and evaluation in order to plan and design 
student-oriented learning activities that are proactive and consistent 
with the nature of science learning. Write a learning management plan, 
create media and practicing micri teaching. Experimental learning 
management in schools. Use the classroom study process to enhance 
the capacity of science learning management like a professional 
teacher 

เพิ่มเป็นวิชาเอก
บังคับ 

 

๒๖  ๑๑๑๑๕๐๑-๖๒  คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์       ๓(๒-๒-๕)  
                      Mathematics for science teaching 
                         รอบรู้และปฏิบัติการค านวณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบ
จ านวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับ
และอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์

วิชาใหม่ 



 

๒๔๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติ เบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการสู่การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                       Knowing and performing calculations. Solve problems 
about number system, relationships and functions, metrix, analytic 
geometry and conicsections, sequences nd serial, limits and continuity 
of function, vector and basic vector analysis, derivation of one variable 
functions, preliminary statistics. Apply mathematical knowledge to 
explain scientific phenomena and integrate science learning 
management 

๒๗  ๑๑๑๒๒๐๓-๖๒  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ        ๓(๒-๒-๕)  
                    Biological science 
                       ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลังงาน ปัญหาและผลกระทบที่มีตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม แนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กระบวนการและ
ความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การล าเลียงสารผ่านเซลล์ น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตที่ดีและใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                       Study and practice to know the content ecological 
diversity. The relationship between  living things and various organisms 
in the ecosystem. Energy transfer. Problems and impacts on natural 
resources and the environment. Guidelines for conservation of natural 
resources and solving environmental problem. The process and 
importance of genertic inherilance, genertic material, genertic changes 

วิชาใหม่ 



 

๒๔๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
affecting living organisms, biodiversity and evolution of life, basic unit 
of life, conveying through cells. Utilizing knowledge to make good 
living and use for science learning management 

๒๘  ๑๑๘๒๑๐๒-๖๒  วิทยาศาสตร์กายภาพ     ๓(๒-๒-๕)  
                     Physical science 
                        ศึ กษ าแ ละปฏิ บั ติ ใ ห้ ร อบ รู้  ส มบั ติ ข อ งส ส า ร 
องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
เคมีธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการด ารงชีวิตที่ดีและเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                     Study and practice to know properties of 
matter, composition of matter, the relationship between the 
properties of matter, the structure and bond between 
particles, principles and nature of matter, status changes 
solution and the chemical reaction of nature forces in daily 
life, effect of force on objects, different movement 
characteristics of objects, meaning of energy, change and 

วิชาใหม่ 



 

๒๔๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
energy transfers, interaction between matter and energy, 
energy in daily life, nature of waves, phenomena related to 
sound, light and electromagnetic waves. Using knowledge to 
create a balance between nature and good living and for 
managing science learning   

๒๙ ๑๑๑๔๖๐๑    การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑          ๓(๒-๒-๕)                  
                (Instructional Methodology and Management in  
                General Sciences ๑) 
                  หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในระดับประถม
ศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ  การพัฒนาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้  และการฝึกปฏิบัติการ 

  

ตัดออก 

๓๐ ๑๑๑๔๖๐๒  การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒         ๓(๒-๒-๕)     
                (Instructional Methodology and Management in  
                General Science ๒) 
                  หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน  วิธีสอน และ
เทคนิคการสอน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ  การพัฒนา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้  แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัย การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์จริง 

  

ตัดออก 

 



 

๒๔๓ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
 

๓๑ ๑๑๑๒๒๐๔    การอนรุกัษพ์ลงังาน                                   ๓(๒-๒-๕) 
       (Energy Conservation) 
                  วชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น : ๑๑๒๒๓๐๓ วิทยาศาสตรพ์ลงังานเบือ้งตน้               
        การบริโภคพลังงานในภาคส่วนต่างๆเช่น  ภาคอุตสาหกรรม 
พาณิชย์ การขนส่ง เกษตร และที่อยู่อาศัย  นโยบายและมาตรการในการอนุรักษ์
พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  ในโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรและ
การขนส่ง การตรวจวัดและการประเมินการอนุรักษ์พลังงานในภาคส่วนต่าง ๆ และ
น าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้   

 ตัดออก 

๓๒ ๑๑๑๓๓๐๑     การผลติอปุกรณก์ารสอนวทิยาศาสตร ์      ๓(๒-๒-๕) 
         (Construction of Science Teaching Materials) 
                   วิชาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น : ๑๑๒๒๓๐๓ ฟสิกิส ์๒  
                   การใช้ การผลิต การซ่อม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์การสอนทุกแขนง 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ การซ่อม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการสอนและมุ่งให้สามารถผลิตอุปกรณ์การสอนที่ง่าย ๆ และที่จ าเป็นได้ 
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได 
 

 ตัดออก 

๓๓ ๑๑๑๓๕๐๑       การส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น   ๒(๑-๒-๓) 
           (Survey and Collection of Local Plants) 
                       ความส าคัญของพืชในท้องถิ่น ศึกษาชนิดและการแพร่กระจาย
พันธุ์ของพืช  หลักเกณฑ์การจัดจ าแนกพืช การส ารวจและการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช
ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากพืชรูปแบบต่างๆ ความ
เช่ือมโยงระหว่างความหลากหลายของพันธุ์พืชกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
แนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 

 

 

 

ตัดออก 



 

๒๔๔ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๓๔ ๑๑๒๑๕๐๔ ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน                          ๓(๒-๒-๕) 

             (Physics for everyday life) 
                   การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติตามหลักฟิสิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อทาง การเคลื่อนที่ 
สมบัติของสสาร ความร้อน คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์แผนใหม่ และน าไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๕ ๑๑๒๒๔๐๑      ฟิสิกส์แผนใหม่                                     ๓(๒-๒-๕) 
                    (Modern Physics) 
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ๑๑๒๑๓๐๒ ฟิสิกส์ ๒  
                      ทฤษฎีสัมพันธภาพ การแผ่รังสีของวัตถุด า คลื่นและอนุภาค มโน
ทัศน์ของกลศาสตร์ควอนตัม อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม ทฤษฎีอะตอมและ
โมเลกุล ฟิสิกส์สถานะของแข็ง นิวเคลียสและพลังงาน กัมมันตภาพรังสี  ฟิสิกส์
อนุภาคมูลฐาน ให้มีการปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาข้างต้นและน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๖ ๑๑๒๒๕๐๐    อิเล็กทรอนิกส์                                   ๓(๒-๒-๕) 
                (Electronics) 
                 ฉนวน ตัวน า ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน าและหม้อแปลง  สารกึ่ง
ตัวน า ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ภาค
จ่ายก าลังไฟฟ้า วงจรเรคติฟายเออร์ วงจร RC กราฟลักษณ ะสมบัติ และเส้น load 
line ของทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์แบบ  CB , CE ,  และ CC  การท าวงจร
บนแผ่นปริ๊นท์เบื้องต้น และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๓๗ ๑๑๓๒๖๐๑      เคมีวิเคราะห์ ๑                                 ๓(๒-๒-๕) 
  Analytical  Chemistry ๑ 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๓๑๑๐๒ เคมี ๒ 
             บทน าทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์
โดยปริมาตรและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ

 ตัดออก 



 

๒๔๕ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
เนื้อหาและสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

๓๘ ๑๑๓๓๓๐๑ สเปกโตรสโกปเีชงิประยกุต ์                            ๓(๒-๒-๕) 
             (Application of Spectroscopy in Chemistry) 
  รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น: ๑๑๓๑๑๐๒ เคม ี๒ 
  หลักการทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์สารตัวอย่าง การ
ประยุกต์โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์โดยอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล 
สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
และแมสสเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์สาร  พร้อมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและสามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

 ตัดออก 

๓๙ ๑๑๓๓๗๐๒ เคมสีภาวะแวดลอ้ม                                      ๒(๑-๒-๓) 
  (Environmental Chemistry)  
                        มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
การเกษตร และมลพิษทางขยะของเสียอันตราย รวมทั้งการป้องกันและควบคุม
มลพิษในสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหา
พร้อมท้ังบูรณาการสู่การเรียนการสอน   

 ตัดออก 

๔๐ ๑๑๓๓๗๐๕        เคมขีองผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ                             ๒(๑-๒-๓) 
                       (Chemistry  of  Natural  Products) 
            ชนิด ลักษณะโครงสร้าง วิถีชีวสังเคราะห์  และการสังเคราะห์
บางส่วนของสารประกอบอินทรียท์ี่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  และบูรณาการสู่การเรยีน
การสอน 

 ตัดออก 

๔๑ ๑๑๓๔๖๐๑ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย                           ๒(๑-๒-๓) 
           (Analysis of  Soil  and  Fertilizer) 
                        การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื่อการ
วิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณ  วิธีการวิเคราะห์ทางเคมี หลักการใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ และปฏิบัติการตามเนื้อหาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาในทฤษฎี   

 ตัดออก 



 

๒๔๖ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๔๒ ๑๑๔๒๑๐๓ พืชและอาหารท้องถิ่น              ๒(๑-๒-๓) 

  (Plants and Local Foods)  
  ชีววิทยาของพืชท้องถิ่น ส่วนที่น ามาปรุงอาหาร สรรพคุณทาง
ยาภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นมาปรุงอาหาร การศึกษาภาคสนาม
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๔๓ ๑๑๔๒๑๐๔  พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ              ๓(๒-๒-๕) 
   (Herbs for Health)   
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน สารประกอบทางเคมีของสมุนไพร ประโยชน์และโทษของพืชสมุนไพร 
คุณสมบัติของพืชสมุนไพร การปลูกและการบ ารุงรักษา การปรุงยาสมุนไพร การแปร
รูปพืชสมุนไพร และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 ตัดออก 

๔๔ ๑๑๔๓๑๐๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                       ๓(๒-๒-๕) 
  (Plant Tissue Culture)   
  หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการศึกษาทางด้านพืชการขยายพันธุ์พืช 
การศึกษาทางด้านโรคพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช  การผลิตสารทุติยภูมิและการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้  

 ตัดออก 

๔๕ ๑๑๔๓๒๐๖  กีฏวิทยา                         ๓(๒-๒-๕) 
  (Entomology)   
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๑๔๑๒๐๑ สัตววิทยา 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลง วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา กาย
วิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม วงจรชีวิต และการจัดจ าแนกของแมลง 
ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม และน าไปบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 
 

 ตัดออก 



 

๒๔๗ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
๔๖ ๑๑๔๓๔๐๒  พันธุศาสตร์              ๓(๒-๒-๕) 

   (Genetics) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ หลักการถายทอดพันธุกรรม
ตามกฎของเมนเดล การถายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส หลักการทางพันธุศาสตร์
เบื้องต้นของพืช สัตว์ และมนุษย์ เพศและการก าหนดเพศ การวิเคราะห เพดดิกรี    
พันธุศาสตรประชากร โครงสรางของจีโนมและสารพันธุกรรมการสังเคราะห์โปรตีน 
การท างานของยีนและโครโมโซมการกลายพันธุ การควบคุมการท างานของยีน เทคนิค
การสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได ้

 

 

 

ตัดออก 

๔๗  ๑๑๑๒๖๐๑-๖๒      สะเต็มศึกษา               ๓(๒-๒-๕)   
               STEM Education 
                             รู้และเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยี
เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   เขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ  
                              Know and understand in depth the study STEM, 
principle of technological for living in a ripidly changing society, skill in 
the 21th century. Use knowledge and skills in science, mathematics and 
other sciences to solve problems or develop creative work with 
engineering design process. Choose to use technology appropriately 
taking into account the impact on life, society and the environment 
and using information and communication technology in learning, 

วิชาใหม่ 



 

๒๔๘ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
working and problem solving with systematic design of learning 
activities. Write a learning management plan, practice in learning and 
measurement and evaluation of learning in accordance with the full  
professional study guidelines 

๔๘  ๑๑๑๓๓๐๓-๖๒    ไฟฟ้าและพลังงาน                 ๓(๒-๒-๕)  
                       Energy and Electricity 
                           ศึกษาและปฏิบั ติ การให้ รอบรู้  ไฟฟ้ า   พลั งงานไฟฟ้ า  
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจาก
ใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เช้ือเพลิง  พลังงานน้ า  
พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและประหยัดพลังงาน  
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานทางเลือกเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                          Study and practice to know electrical power, 
electrical energy, electricity sources, electric power production, solar 
energy, geothermal energy, wind energy, biomass energy, energy from 
fuel cells, water power, nuclear power and heat energy from the 
ocean. Applications for use as renewable energy and alternative 
energy. Production and energy saving. Energy and environment. 
Applying knoeledge of electrical science. Energy and alternative energy 
for environmental management and science learning management 

วิชาใหม่ 

๔๙  ๑๑๑๓๒๐๔-๖๒   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       ๓(๒-๒-๕)  
                      Environmental science 
                          ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิตจริง  สังคมสิ่งแวดล้อม   
วิถี ชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตร

วิชาใหม่ 



 

๒๔๙ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ ได้ศึกษาจากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและเหมาะสมกับผู้เรียน 
                         Enter the area to study and learn about the context 
and local environment, the way of life of local people, local 
environmental conversation. Create science courses in schools using 
knowledge gained from local studies. Manage science learning by using 
local wisdom and learning resources that are consistent with the 
community context and suitable for learners 

๕๐  ๑๑๑๓๘๐๓-๖๒     การปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน              ๓(๒-๒-๕)   
                      School science practice 
                         รู้หลักการเรียกช่ืออุปกรณ์/สารเคมีและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี น าความรู้ด้านการ
จัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่ การเก็บและการก าจัดสารเคมี การแยก
ประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและใช้
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                          Know the principle of calling the device/chemical 
name and how to use it correctly and safety. Symbols and dangerous 
levels of chemicals. Bring knowledge in chemical management. 
Category classification chemical storage and disposal. Classification of 
categories and storage scientific equipment to manage science 
laboratories in school according to interactional practices. Prepare 
laboratories and use scientific equipment to organize science operating 

วิชาใหม่ 



 

๒๕๐ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
activities for students through scientific processes. According to the 
science learning content of primary and lower  secondary level of 
basic education core curriculum 

๕๑  ๑๑๑๔๒๐๓-๖๒     สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน    ๓(๒-๒-๕) 
               School Botanical Garden 
                             เรี ยนรู้ พระราชปรารภ พระราชด าริ  ความ เป็นมา 
องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้
เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การ
จัดท าแผนการด าเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
                            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 

วิชาใหม่ 

๕๒  ๑๑๑๓๘๐๔-๖๒   ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์     ๓(๒-๒-๕) 
                      Nature and Scientific Inquiry  
                          สืบเสาะและอธิบายทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์  รู้
และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  ตระหนักถึงธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ น าความรู้ไปออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
 

วิชาใหม่ 



 

๒๕๑ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
                          Investigate and explain theories, principle and 
concepts about nature of science, science world view, scientific inquiry, 
scientific affairs and including scientific explanations. Know and 
understand the acquisition of a scientific knowledge. Explain how to 
seek scientific knowledge by using atracing process. Realizing the 
nature of science. Have scientific explanatory skills. Bring knowledge to 
design learning activities that focus  scientific inquiry process 

๕๓  ๑๑๑๔๙๐๑-๖๒      วิทยาการค านวณ        ๓(๒-๒-๕) 
                      Computational science 
                          ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ
แก้ปัญหา การเขียนรหัสล าลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ า เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงค านวณ การแยกส่วนประกอบและ
การย่อยปัญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของ
แนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณใน
การออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุ
ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเง่ือนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธีการท าซ้ า การ
จัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การก าหนด
ปัญหา ศึกษา วางแผน ด าเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มี
การบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการค านวณเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                          Study and practice skill in using logical reasoning to 
solve problem. Writing the casual code and work flow chart. Writing 
designing and writing simple programs with variable usage condition 
and loops. To solve math or science problems. Study the principles of 

วิชาใหม่ 



 

๒๕๒ 
 

ที ่ รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหสัวชิา  ชือ่และค าอธบิายรายวชิา (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิง่ทีป่รบัปรงุ 
computational concepts, separation and digestion problem. Finding 
abstract thinking pattern, examples and benefits of computational 
concepts in designing algorithms for solving problems. Computer 
problem solving specifying input data out and conditions of the 
problem, redo algorithm design sorting and  searching for information. 
Example of design steps for solving problems with computers. Study of 
example of information technology projects, problem determination, 
study planning, operation, conclusion and dissemination in developing 
projects that are integrated with other subjects and linked to real life. 
Applying knowledge in computational science for science learning 
management 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตร ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก จ  
 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการศึกษาระดับ ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก ฉ   
ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยวา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน  พ.ศ.  2552 

..................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในการประชุมครั้งที่  12/2552  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  จึงได้
ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     
พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2  ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น การเรียน
รายวิชา พ.ศ. 2551” 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี  2553  เป็นต้นไป 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”     หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”    หมายความว่า    ผู้ ที่ ร าย ง านตั ว ขึ้ นทะ เบี ยน เป็ นนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา  กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
ได้ศึกษาแล้ว  และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา”   หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

ข้อ 5  รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดย
เริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  

ข้อ 6  ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(2) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(3) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

  (4) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือจากประสบการณ์
การท างาน 
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ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ 6 (3) (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   ตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี  และจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 7  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

 (1) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผล
การเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 
  (2) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
 (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ า
กว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึก
ไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  (3) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 (2) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
 (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
ระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 (4) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
 อนึ่ง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา 
 (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ  P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด  
โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (2) (ก)  วรรคสาม (3)  และข้อ  5  มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จ
การศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย และในหมวด
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วิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (2) (ก)  วรรคสาม (3)  และข้อ  5  มาพิจารณา  และให้นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบ
โอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 
 ข้อ 8  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
 (1) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
 (2) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

  (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
  (ข) การทดสอบ 
   (ค) การสัมภาษณ์ 
  (ง) การตอบค าถาม 
  (จ) การสาธิต 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B  หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา  จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน  และไม่มีการน ามา
คิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ  ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ P(T)ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ 9  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 10  ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน  ประกอบด้วย 
 (1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอน

ผลการเรียน  เป็นประธาน 
 (2) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่

ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม(1) เป็นกรรมการ 
 (3) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้น
แล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ 11  นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เว้นแต่ 

(1) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 



 

๒๗๒ 
 

 (2) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ 12 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยาย
เวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 

 นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

ข้อ 13  ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ 14  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มี

อ านาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  
 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2552  

 

 

 

 
(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗๓ 
 

 



 

๒๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช   
ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยวา่ดว้ยการจัดการศึกษาในภาคฤดรู้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๗๕ 
 

 
 
 

 
 

 
ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

วา่ดว้ย  การจดัการศึกษาในภาคฤดรูอ้น  
พ.ศ. 2550 

-------------------------- 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่   2/2550   เมื่อวันที่  5   กุมภาพันธ์ พ.ศ  2550 ให้ออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ.
2550 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8  สัปดาห์  
โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ 4 การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  4.1 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ได้มากข้ึน 
  4.2 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้หรือเรียนแล้ว
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  4.3 เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายวิชาที่
เปิดสอน 
 ข้อ 5 การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   การเปิดสอนรายวิชาให้อยู่
ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 การลงทะเบียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการเสนอให้
ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ 7 การด าเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
 ข้อ 8 ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับ
ฉบับนี้ ให้น าระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีก าหนดไว้ส าหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 



 

๒๗๖ 
 

 ข้อ 9 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ  และ
ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่     6   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2550    
              
 

                                      (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗๗ 
 

 

 
 



 

๒๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เรื่องการบรหิารงานวชิาการระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๗๙ 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๘๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

๒๘๑ 
 

 
 
 

 
 
 



 

๒๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและพฒันาหลักสตูรครคูุณภาพ ๔ ป ีจ านวน ๑๖ หลกัสตูร 

 (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 

 

 



 

๒๘๔ 
 

 
 



 

๒๘๕ 
 

 

 



 

๒๘๖ 
 

 



 

๒๘๗ 
 

 



 

๒๘๘ 
 

 
 



 

๒๘๙ 
 

 



 

๒๙๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ  
ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการวพิากษห์ลักสตูรกลางครศุาสตรบัณฑิต ๔ ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๙๑ 
 

 



 

๒๙๒ 
 

 



 

๒๙๓ 
 

 

 



 

๒๙๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิการวิพากษห์ลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ ๔ ป ีอิงสมรรถนะ 

มหาวทิยาลัยราชภฏั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๙๖ 
 

 



 

๒๙๗ 
 

 



 

๒๙๘ 
 

 



 

๒๙๙ 
 

 



 

๓๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบัณฑติ ๔ ป ีองิสมรรถนะ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๐๑ 
 

 
 



 

๓๐๒ 
 

 

 



 

๓๐๓ 
 

 



 

๓๐๔ 
 

 
 



 

๓๐๕ 
 

 

 



 

๓๐๖ 
 

 

 



 

๓๐๗ 
 

 

 



 

๓๐๘ 
 

 

 



 

๓๐๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ   
ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๑๑ 
 

 
ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 
 

ประวตั ิ
 ชื่อ-สกลุ : นายอ านวย   อรรจนาทร 
 ต าแหนง่ทางวชิาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วฒุกิารศึกษา:  
 

คุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ๒๕๒๘ 
วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๒๕ 

ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานวจิยั  
นัยนา  อรรจนาทร, อ านวย  อรรจนาทร, และอรนิต ประนมไพร. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเลย :   
 กรณีศึกษาต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติและ  
 นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔”.  หน้า ๓๗๗-๓๘๘. ๒๒–๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, บุรีรัมย์ :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
อ านวย อรรจนาทร, นัยนา อรรนาทร, อภิฤดี จันทะเดช, และปาริชาติ แสงระชัฎ. สภาพการใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงานสืบเนื่องจากการ 
 ประชุมระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔”.  หน้า ๑๓๘–๑๓๙, ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน    
          ๒๕๕๙. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑๒ 
 

ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 
ประวตั ิ
 ชื่อ-สกลุ: นายวัชรินทร์  เดชกลุทอง 
 ต าแหนง่ทางวชิาการ:    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วฒุกิารศึกษา:    
 

คุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

วท.ม. การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๓ 
ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ๒๕๒๗ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานวจิยั  
 

วารุณี รัตนกิจถาวร,  สุภัสสร พ่ัวแพง,  อิศรารัตน์ มาขันพันธ์,  วัชรินทร์ เดชกุลทอง, และปิยะนุช เหลืองาม.  
ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ ๓ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. 
รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. หน้า  ๑๘๒๔ – ๑๘๓๑. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

อรยา หมื่นพัฒ,  วัชรินทร์ เดชกุลทอง,  ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ,  และพัฒนะ เจริญยิ่ง.  การศึกษาเปรียบเทียบการ 
เคลือบใสที่อุณหภูมิแตกต่างกัน โดยใช้เศษขวดสุรา ในบรรยากาศ ออกซิเดชัน.  รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ ราชภฏัเลยวชิาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”.  หน้า  ๒๑๐๓ – ๒๑๑๒. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒,  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

อภิรดี สีลา,  สุมิตรา  ดียา,  วชัรินทร์ เดชกุลทอง,  และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ การศึกษาเปรียบเทียบการเคลือบใส 
จากการใช้เศษแก้วจาก ขวดสุรา. รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิราชภฏัเลยวชิาการ 
ประจ าป ี๒๕๖๒ หวัข้อ “วจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาท้องถิน่อยา่งยัง่ยนื”.  หน้า  ๒๑๑๓ – ๒๑๒๑. 
๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒,  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

จิริรัชกุล หลินศรี,  เพชรลัดฎา ประนิตย์,  วัชรินทร์ เดชกุลทอง, และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ. การศึกษาการเคลือบ 
ใสที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศออกซิเดชัน ของขวดไฮเนเก้น .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”.  หน้า  ๒๑๒๒ – ๒๑๓๑.  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒,  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ณัฐพร บัวขม,  มาลินี ทิพย์แสง,  วัชรินทร์  เดชกุลทอง,  และณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ. การศึกษาเปรียบเทียบเคลือบ 
ใสที่อุณหภูมิ ๑,๑๐๐, ๑,๑๖๕ และ ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ ออกซิเดชัน โดยใช้แก้วจากขวด
สปอนเซอร์.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
หัวข้อ “วิจัยและนวตักรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน”.  หน้า  ๒๑๓๑ – ๒๑๔๐. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒,  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ๒๑๓๑-๒๑๔๐ 

 



 

๓๑๓ 
 

Areerat Dawongsa, Watcharin Detkunthong, Weerasak Somkhunthot. Fabrication of thermoelectric  
 generator using local minerals at Loei Province, Thailand. SNRU Journal of Science and  
 Technology, 2016, 8(1): 204-210. 

  http://snrujst.snru.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/Final-SNRUJST-81-15-pp.204-210.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑๔ 
 

ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 
ประวตั ิ
 ชื่อ-สกลุ: นางสาวปิยะนุช  เหลืองาม 
 ต าแหนง่ทางวชิาการ:  อาจารย์ 
     วุฒิการศึกษา:    

 

คุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๒ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๐ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานวจิยั  
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์, ปิยะนุช  เหลืองาม, สุวารีย์  ศรีปูณะ และสุพรรณี  พฤกษา.  (๒๕๕๙).  ความหลากหลาย 

ของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการท าอาหารท้องถิ่น ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสบืเนือ่งจาก
การประชมุระดบัชาตแิละนานาชาติ “ราชภฏัวจิยั ครั้งที ่๔”,  หน้า ๑๓๓–๑๓๙.  ๒๒–๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙, บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

ปิยะนุช เหลืองาม,  อิศรารัตน์  มาขันพันธ์. (๒๕๖๑).  การส ารวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเนื่องจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. รายงานสบืเนื่องจาก 
           การประชุมวชิาการน าเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาต ิครัง้ที ่๔๗,  หน้า ๑๔๘๑-๑๔๙๓.  

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑,  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ปิยะนุช เหลืองาม. (๒๕๖๑). บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับการเตรียมความพร้อมในการ 
           จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑. รายงานสบืเนือ่งจาก ในงานประชมุวชิาการ 
           ระดับชาต ิครั้งที ่๕,  หน้า ๗๔๙-๗๕๙. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร. 
อรณิช จันสีดา,  อารียา หลวงแพ่ง,  ปิยะนุช เหลืองาม,  และอิศรารัตน์ มาขันธ์พันธ์.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบ้านทรัพย์สว่าง ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสบื
เนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิราชภฏัเลยวชิาการ ประจ าป ี๒๕๖๒ หวัข้อ “วจิยัและนวตักรรม
เพื่อการพฒันาท้องถิน่อยา่งยัง่ยืน”. หน้า  ๑๘๑๗ – ๑๘๒๓. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

วารุณี รัตนกิจถาวร,  สุภัสสร พ่ัวแพง,  อิศรารัตน์ มาขันพันธ์,  วัชรินทร์ เดชกุลทอง,  และปิยะนุช เหลืองาม.  
ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ ๓ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. 
รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. หน้า  ๑๘๒๔ – ๑๘๓๑. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
 
 



 

๓๑๕ 
 

ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 
ประวตั ิ
 ชื่อ-สกลุ: นางนันทพร    กงภูเวช 
 ต าแหนง่ทางวชิาการ:  อาจารย์ 
     วุฒิการศึกษา:    

 

คุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษา 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๓ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏเลย ๒๕๔๔ 

 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานวจิยั  
 

นันทพร  กงภูเวช,  ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย และปัทมา  สิงหนุต.  (๒๕๖๐).  องค์ประกอบตัวบ่งชี้การประเมินการ 
           ปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
        รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) “ราชภัฏเลยวิชาการประจ าปี   
         ๒๕๖๑”,  หน้า ๔๕๗-๔๖๓.  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑,  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
Thirasak  Uppamaiathichai,  Patama  Singhanut and Nantaporn  Kongphuwatch.  2016. A Needs  
         Assessment  to  Developing Student Learning Outcomes for Bachelor’s Degree   
           Program at the Faculty of Education,  Loei Rajabhat University.  Journal of teaching  
           and education.  ISSN : 2156-6266, 2016 Volume 05,  Number 02. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑๖ 
 

ประวตั/ิผลงานทางวชิาการ/ประสบการณข์องอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลักสตูร 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 

 
ประวตั ิ
 ชื่อ-สกลุ: นางสาวอิศรารัตน์   มาขันพันธ์ 
 ต าแหนง่ทางวชิาการ:  อาจารย์ 
 วฒุกิารศึกษา:    
 

คุณวฒุริะดบัอดุมศึกษา สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั ป ีพ.ศ. 

วท.ม.  
 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์    
(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๔ 

ค.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๔๙ 
 
ผลงานทางวชิาการ 
- ผลงานวจิยั  
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์, ปิยะนุช  เหลืองาม, สุวารีย์  ศรีปูณะ และสุพรรณี  พฤกษา.  (๒๕๕๙).  ความหลากหลาย 

ของพืชและสัตว์ที่ใช้ในการท าอาหารท้องถิ่น ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสบืเนือ่งจาก
การประชมุระดบัชาตแิละนานาชาติ “ราชภฏัวจิยั ครั้งที ่๔”,  หน้า ๑๓๓–๑๓๙.  ๒๒–๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙, บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

อิศรารัตน์  มาขันพันธ์.  ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านของ 
พืชสมุนไพรท้องถิ่นใน หมู่บ้านศรีเจริญ ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย.  รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗.   
หน้า ๑๖๑.  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑,  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ปิยะนุช  เหลืองาม,  อิศรารัตน์  มาขันพันธ์ และสุปราณี  สิทธิพรหม.  การส ารวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการ 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.   
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗.   

หน้า ๑๖๐.  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑,  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
อรณิช จันสีดา,  อารียา หลวงแพ่ง,  ปิยะนุช เหลืองาม,  และอิศรารัตน์ มาขันธ์พันธ์.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบ้านทรัพย์สว่าง ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสบื
เนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิราชภฏัเลยวชิาการ ประจ าป ี๒๕๖๒ หวัข้อ “วจิยัและนวตักรรม
เพื่อการพฒันาท้องถิน่อยา่งยัง่ยืน”. หน้า  ๑๘๑๗ – ๑๘๒๓. ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

วารุณี รัตนกิจถาวร,  สุภัสสร พ่ัวแพง,  อิศรารัตน์ มาขันพันธ์,  วัชรินทร์ เดชกุลทอง,  และปิยะนุช เหลืองาม. 
ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านในหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ ๓ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒ หัวข้อ  
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. หน้า  ๑๘๒๔ – ๑๘๓๑. ๒๒ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 



 

๓๑๗ 
 

Supranee  sitthiprom,  Charuwan  Rakmanee,  Supawadee  Sumran,  Kwankanit  Intaratrakul, 
Chantana  Kensri,  Thosang  Pimbaotam,  Idsararat  Makhanpan,  Satian  Chunta, 
Sawing  Khuntasa,  Narong  Chochpakdee,  Supawat  Wisitssirkun,  Kanchana  
Chaingthong,  Samrit  Maksong and Soontaree Cheentam.  (2018).  The collection and 
conservation of Thai native rice varieties.  In Proceedings of the Fourth Thailand 
Biodiversity BioBank Conference and Workshop : “2018 International Forum on 
Community BioBank : Thailand Initiatives”,  pp. 40. September 12th to 15th, 2018.   
Bangkok : Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ  
ข้อบังคับครุสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

๓๑๙ 
 

 

ขอ้บังคบัคุรสุภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
............................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖         
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที ่๒) 
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง

ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน      

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 
“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 



 

๓๒๐ 
 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“คร”ู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐ
และเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่
พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่
สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนใน
การประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ
ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติ
และศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบประกาศ 
หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

 
หมวด ๑ 

มาตรฐานความรู้และประสบการณว์ชิาชีพ 
 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความเป็นครู 



 

๓๒๑ 
 

๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส าหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้า 

หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 



 

๓๒๒ 
 

๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามป ีหรือ 
๔) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหาร

ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์

ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 



 

๓๒๓ 
 

๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ 

ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
    วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
    อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 



 

๓๒๔ 
 

 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบตัติน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปี
หลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคณุวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้
การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้ภายในห้าปีนับแต่
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

          
 
 
          ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
     (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                          ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 



 

๓๒๕ 
 

หน้า ๑๓ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา       ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                                

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา    
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ             
ไว้ดังต่อไปนี้ 

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 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพครู               
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น    
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก าหนด  ในข้อบังคับคุรุสภา             
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ           
วิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน         
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               
และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง     
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้        
ภายในวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ใช้บังคับ 

 



 

๓๒๖ 
 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา       ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา                   
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘      
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่      
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒๗ 
 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา          ๒๖   พฤศจกิายน   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

      โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ           
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม       
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖         

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้          
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต ให้มาขอรับ 
ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิ            
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย       
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน          
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               
และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง 
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       
ภายในวันที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ 

 
 
 
 



 

๓๒๘ 
 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา          ๒๖   พฤศจกิายน   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง   

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ            
ใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๒๙ 
 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
…………………………………………………. 

 

      โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/
๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”      

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือ
การจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น  เป็น
แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้ องการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ และ
ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 



 

๓๓๐ 
 

(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

จัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู 

(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้าง

นวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
(ข) การจัดการเรียนรู้ 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

(๒) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 



 

๓๓๑ 
 

(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 

(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบงัคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กมุภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์
     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๓๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุปิรญิญาตร ีสาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 

(หลกัสตูรสีป่ี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๓๓ 
 

หน้า ๑๒ 
 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา       ๖   มนีาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา          
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี           
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี ) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ                  
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ                    
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์           
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบทา้ยประกาศนี ้

ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ          
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา         
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

         
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปรญิญาตรี 
สาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสตูรสีป่ี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓๕ 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรือ่ง มาตรฐานคุณวฒุิระดบัปรญิญาตรี สาขาครศุาสตรแ์ละสาขาศกึษาศาสตร์ 
(หลกัสตูรสีป่ี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรส่ีปี) 

 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา   

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา    ตาม
อัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษา
เป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  ใน มคอ.๑ ตาม
บริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

๓๓๖ 
 

รายละเอยีด กลุ่มสาขาวชิา ตัวอย่างสาขาวชิาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวชิา 
ดูทีเ่อกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์

 

๒. ช่ือปริญญาและวชิาเอก 
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้   ก าหนดชื่อไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     
 

๓. ลกัษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร        

ทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการและนอกประจ าการให้มีความรู้และมี   
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบกับรัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง 
และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตร
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น าไปสู่การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ                
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ ข้าม
วัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง หลักสูตร
ให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อนของโครงสร้าง
รายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
การจัดท าหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการส าคัญหลายประการได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดท า
หลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ๒) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความ
ยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) 
การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และ
สภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งก าหนดขึ้นส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมาย
ร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน  ๔) การส่งเสริมการ
จัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในโลกดิจิทัล ๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และ ๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

 
 



 

๓๓๗ 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึก       

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศ
ตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียง
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 
๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูงมี

ความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก          
การสร้างสัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่นมานะ 
บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์           
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีครู 
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ
กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมี
ความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน  ที่มีความแตกต่างกัน 
สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตลอดจนน าไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึก สากล   
รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา และ
ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้ถูก รู้ผิด 
รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์         
มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
๕.๑ ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



 

๓๓๘ 
 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
๕.๒ ดา้นความรู ้

๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนามา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ด้านทกัษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย



 

๓๓๙ 
 

แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
๕.๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
๕.๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นา

และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ

องค์ความรู้ หรือประเดน็ปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างานการประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
จัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 



 

๓๔๐ 
 

สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู ้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะ
การรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องค์กรวชิาชีพทีเ่กี่ยวข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) 

และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อย

กว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) วิชาเอกเดี่ยว ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชาที่

เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต 
รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 

๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท ก าหนดจ านวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรโปรแกรมวชิาเอกเดี่ยว วชิาเอกคู่และวชิาเอก-โท มีดังนี ้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 



 

๓๔๑ 
 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอกจาก
คณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
อย่างน้อยด ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพ่ือสร้างความ เข้มแข็งเชิง
เนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป 
 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตรผลิตครูต้อง
มีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ก้าวทัน
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ที่เป็นสมรรถนะส าคัญใน
การสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างานจริงนอกจากการหล่อหลอมจิต
วิญญาณความเป็นครู แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น ปรับตัว 
สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิง
การท างานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนให้มีมีเอกภาพ  และมี
เป้าหมายร่วม 
 

๘.๑ กลุ่มวชิาแกนหรือวชิาชีพครูบังคับ 
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้ตาม

กรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกันกลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพ
ครูบังคับมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 

 



 

๓๔๒ 
 

๘.๓ กจิกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็น

การเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาท ิ

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวชิาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวชิายังมีสาขาวิชา 

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดจนจัดการศึกษา
เป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตาม
บริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

 

๘.๕ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้



 

๓๔๓ 
 

เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 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 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมินตาม

สภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและ
ประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมิน
เป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศ
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการ
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือหรือ
ในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความ

เป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 



 

๓๔๔ 
 

 
(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการประเมิน

นิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของ
แต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลติ 
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  มีค่านิยมเจตคติที่ดี

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ผู้ก าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได้  โดยให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือปริญญา

ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครู
ตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู้ความรู้ตามกรอบ 
TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะ
การท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง และ 



 

๓๔๕ 
 

 
 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อย
กว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 
๓ ปีขึ้นไป และ 

๓) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความภายใน ๕ ปี
ย้อนหลัง และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปีกรณีที่
ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์การสอน
อย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะด้าน
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพฒันาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครูการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและ

การแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
๑๓.๒ คณาจารย์ประจ าการ 

๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

 



 

๓๔๖ 
 

๑๔. สถาบันผลติและพฒันาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครูต้อง

มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หน่วยงานที่เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจมีแผนกลยุทธ์

และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้ท าหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก  เปิดสอน

หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลักเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการ
สอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มีความ
ทันสมัย มีจ านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับ
สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือผู้สอน
งานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานใน
สถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคณุธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์ 
 

๑๕. การประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา  ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่

สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือระดับ
สถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียนการประกันคุณภาพ
อาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติการสอนของผู้เรียน 



 

๓๔๗ 
 

ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ ใน
การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตรตาม
บริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นตัวอย่าง 

สถาบันสามารถก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน  ให้สถาบันก าหนดเกณฑ์ขั้น
ต่ าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
ความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 

ให้สถาบันจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าตามที่สถาบันก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ าตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมิน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่สถาบันก าหนด ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามแนวทางที่เหมาะสม 

ในปีที ่๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่ าของภาษาอังกฤษให้
สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วนร้อยละของ
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือใช้ในการ
ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดปรัชญาการศึกษาที่เป็น

ฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-
constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาตัวอย่าง
แนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี ้

๑๖.๑ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือด าเนินกา
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ. 
๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิต
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ  อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ 
หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ



 

๓๔๘ 
 

ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความ
รับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓รายละเอียด
ของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์

แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัต ิ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอที่จะจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย
และอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใช้ใน
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต 

๕) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดท ารายวิชาบังคับส าหรับกลุ่ม
วิชาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดท ากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่าง
อิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต      ทั้งนี้ 
การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือให้รายวิชาที่เลือกเรียน
ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง 

๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้ายควรจัด
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ด้านการสอน
เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการปฏิบัติการสอนของ
นิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษา 



 

๓๔๙ 
 

๑๖.๖ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (Program 
Report) 

๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่สอนการ
ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ประจ าภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให้
จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน
ก็สามารถกระท าได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซ่ึง
บันทกึในฐานข้อมูลหลกัสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
เป็นไปตามการก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๓๕๐ 
 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรส่ีปี) 
 

กลุ่มสาขาวชิา ตัวอย่างสาขาวชิาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวชิา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษา
เป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตาม
บริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขาวชิาต่าง ๆ มีดังนี ้
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. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  โภชนาการและการจัด
โภชนาการส าหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและ
สมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ 

 
 



 

๓๕๑ 
 

ตวัอยา่งสาขาวชิา 
 สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

ตวัอยา่ง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔) การพัฒนาความคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของการ

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
๗) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย 
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลพัธ์การเรยีนรูแ้ละตวัอยา่งสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรูก้ลุ่มสาขาวชิาการประถมศึกษา 
ผลลัพธก์ารเรยีนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้และ
การประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของตนเองและ
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การค านวณ เทคโนโลยีดิ
จิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติ
ตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ 
มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม 
 

ตวัอยา่งสาขาวชิา 
 สาขาวชิาการประถมศึกษา 

ตวัอยา่ง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๓) ภาษาไทยส าหรับครู 
๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
๕) คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 



 

๓๕๒ 
 

๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะส าหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก 
๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือส าหรับผู้เริ่มเรียน 
๑๓) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
๑๔ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 
๑๖) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๑๙) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวชิาภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
 สาขาวชิาภาษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ 

โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/วรรณกรรม
เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร์ 
(๑.๔) ฉันทลักษณ์ 
(๑.๕) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 

สันสกฤต เขมร ฯลฯ 
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา 

วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 



 

๓๕๓ 
 

(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 
วรรณคดี 

๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งค าประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและ 

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓.๗) การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือ
และวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้  การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
(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 



 

๓๕๔ 
 

(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. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมที่ถูก

ก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวชิา (วชิาเอก) 

 สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

 

๕. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและรู้เท่า
ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน เข้า
ด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อ



 

๓๕๕ 
 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
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 

 สาขาวชิาฟิสิกส์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 

(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๒.๔) คลื่น 
(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับฟิสิกส์ 

 สาขาวชิาเคมี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์ 
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 



 

๓๕๖ 
 

(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 
 สาขาวชิาชีววทิยา 

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 

 สาขาวชิาเทคโนโลยี 
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 
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
(๒.๘) การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ธุรกิจและบริการ 
(๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
 

๖. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาสังคมศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการ

ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ



 

๓๕๗ 
 

ออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน
อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาสังคมศึกษา 
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 
(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 

 

 

 



 

๓๕๘ 
 

๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการมี

พัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกก าลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียนโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ มี
เจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
แข็งแรง สมบูรณ์ 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาสุขศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

(๑.๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
(๑.๔) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 
 

๒) เพศศึกษา 
(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 



 

๓๕๙ 
 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล 

๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

 สาขาวชิาพลศึกษา 
เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬาและออก

ก 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 และขอตกลงในการเข้าร่วมและ 

การประยุกต์ใช้ 
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการป้องกันและหลีกเลี่ยง 
๘) การส่งเสริมการออกก าลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 

(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาส าหรับผู้เรียน 
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 
(๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียน 

ทั้งท่ีปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 สาขาวชิานันทนาการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
๒) การท างานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ 
๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับคนวัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการท างาน 
๕) ผู้น านันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์ 

แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน 
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 



 

๓๖๐ 
 

 

๘. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวชิาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 
และนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มีสุนทรียภาพ 

สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม  
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาศิลปะ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
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 ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพ้ืนบ้านพื้นเมืองและ

สากลนิยม 
๑๓) สร้างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ 
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 

 สาขาวชิาดนตรี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 



 

๓๖๑ 
 

(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 

 สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา 
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. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและ

ความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและมี
ความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ



 

๓๖๒ 
 

โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการด าร งชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(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 กระบวนการให้การปรึกษา 

เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
 

๑๐. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสาร 
การศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซึ้งสามารถติดตาม



 

๓๖๓ 
 

ความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิคการศึกษา การสื่อสาร 
การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
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 และแบบจาลองระบบ ประจ าตัวครู 
(ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมส าหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 

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) 



 

๓๖๔ 
 

- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication) 
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้ 
- 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 
  เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะส าหรับศูนย์ความรู้ 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอล าเพ่ือการศึกษา 
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพ่ือการศึกษา 
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- อุทยานการศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์การศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชีวิต 



 

๓๖๕ 
 

  (Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 

- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจ าลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนาและ

ความเชื่อ 
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ 
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ 
  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 รูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร์ 
แบบพหุผู้น า 

- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 
  POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์ 
- ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 
 



 

๓๖๖ 
 

๑๑. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการวดัและประเมินทาง 
การศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เข้าใจและ

รู้จักใช้การวัดและประเมินเพ่ือเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้การประเมินเพ่ือการ
เรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ การประเมิน
เพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้างและเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัด
และประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและ
ประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน 
สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม  และทฤษฎีการทดสอบ
แนวใหม ่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็น
วิจัยในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือกวิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เป็นสังคมยุค
ดิจิทัล 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการวดัและประเมินทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment of 

learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะการเรียนรู้ 
(assessment as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การประเมินเพ่ือ
สรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic assessment) 
การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced assessment) 
ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติการ
ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก (เช่น paper-
based test) และเครื่องมือดิจิทัล เช่น computer-based assessment, e-portfolio, ClassDojo, 
Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง) 
๘) คลังข้อสอบ 
๙) การตัดสินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ (productive 

feedback) 
 
 
 
 
 



 

๓๖๗ 
 

 สาขาวชิาการประเมินและประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์การ

หรือสถาบันการศึกษา 
 

 สาขาวชิาการวจัิยทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโน้มและนโยบายที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหา และ

พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือสถาบันการศึกษา 
๕) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้การวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน การ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 
 

๑๒. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและความ

แตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์มีความ
เมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและให้การบริการทาง
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

 
 
 
 
 



 

๓๖๘ 
 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พื้นฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการการศึกษา
พิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและ

รับผิดชอบร่วม 
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริมพัฒนาการ 

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) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการด ารงชีวิต (Expanded 
or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอ านวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี สิ่ง    

อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักการ การ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
(๓.๘) เจตคต ิบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้ค าปรึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 



 

๓๖๙ 
 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความล าเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการท างาน 
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
และการศึกษาเพ่ือชุมชน 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการขอบข่าย
สาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยท างานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
๒) หน่วยงานและองค์กรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
 
๔) การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๕) การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู้ 
๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗๐ 
 

 สาขาวชิาการศึกษาเพ่ือชุมชน 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย 
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 

๑๔. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่งชาติระบบ
สารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มีความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการ
บริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

 
ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมัยใหม่ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

แผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางการพัฒนา
สมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยงกับบทบาท
ของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของห้องสมุด 



 

๓๗๑ 
 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด ที่
ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน และสร้างกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร  และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้งการร่วมมือ
กับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและถ่ายทอดองค์
ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติ การ
เขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 

๑๕. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวทิยาการอาชีพ 
ตัวอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการทาง
การเกษตร การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมต่างๆ 
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ  การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการท างาน และจรรยาบรรณในอาชีพ สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรมศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์ 
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 

 สาขาวชิาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้ง

ด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม



 

๓๗๒ 
 

ต่างๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตหลักการงาน
อาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณา
การศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ  คหกรรม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการท างานเกิดความรักในอาชีพ     คหก
รรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน    คหกรรมศา
สตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดส าคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความส าคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

 สาขาวชิาพาณชิยศาสตรศึกษาและธุรกจิศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาครอบคลุมทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบการบริหารจัดการ 
การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจ
ศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา  การประเมินผล
การเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ 
มีกิจนิสัยในการท างาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และ
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัด
การศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 



 

๓๗๓ 
 

 สาขาวชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพืน้ฐานอาชีพ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมีเนื้อหา

ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การน า
ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้  มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพที่ทันสมัย  การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยการท างาน เกิดความรักในอาชีพ
ทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๒) งานช่างส าหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ 

เป็นต้น 
๓) บทบาทและความส าคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๑๖. กลุ่มสาขาวชิาอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ 
ความสามารถโดยรวมของนกัศึกษาแตล่ะชัน้ปีและสมรรถนะหลกัในแตล่ะหมวดวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๗๕ 
 

ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวชิาของแตล่ะชัน้ป ี 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
 

ชั้นป ี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกั ภาค
การศกึษา 

รายวชิา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้  มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของความ
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสาจิตสาธารณะและเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ เคารพศักดิ์ศรคีวามเป็น
มนุษย ์
สมรรถนะหลักท่ี ๖ เคารพสิทธิ เสรี ภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๗ เคารพกฎ กตกิาของ
สังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักท่ี ๙ มีจติอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒
ทักษะการพูดและการ
ฟังภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มี
ค ว า ม ร อบ รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กายและใจสู่บทบาทของครูมือ
อาชีพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลกัที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลกัที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลกัที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๐ มีความรู้และความเข้าใจ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๑ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๒ มีความพร้อมในการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๓ มีความรู้และความเข้าใจ
ในความส าคญัของกีฬาและนันท- นาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๔ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนา 
การในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๕ อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว คิดของ
ทักษะ 5C ได ้
สมรรถนะหลักท่ี ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ตามแนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และทักษะ 5C เพื่อการด าเนินชีวติและการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ 
 

 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒
ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ 

 



 

๓๗๖ 
 

๓ - ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้น าในการขับ 
เคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์
พระราชาและน านโยบายสู่การ
พัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 

- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๗ มีทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๑๘ มีทักษะในการแสดง
นาฏศิลป ์
สมรรถนะหลักท่ี ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศลิปะส่งเสริมพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๒๐ อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมา จาก
พระราชด าร ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก การ
ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได ้
สมรรถนะหลักท่ี ๒๒ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัต ิ
สมรรถนะหลักท่ี ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค ์
สมรรถนะหลักท่ี ๒๔ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัต ิ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒การ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗๗ 
 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

สมรรถนะหลกั ค าอธบิายสมรรถนะหลกั สมรรถนะหลกั ค าอธบิายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที ่๑  ทักษะการฟัง สมรรถนะหลกัที ่๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความ ส าคัญ

ของกีฬาและนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที ่๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลกัที ่๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู ้

สมรรถนะหลกัที ่๓  ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลกัที ่๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และแนวคิดของทักษะ 5C ได ้

สมรรถนะหลกัที ่๔  ทักษะการเขียน สมรรถนะหลกัที ่๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและการท างานอย่างมคีุณภาพ 

สมรรถนะหลกัที ่๕  เคารพศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ สมรรถนะหลกัที ่๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลกัที ่๖  เคารพสิทธิ เสรภีาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและประชา คม
โลกอย่างสันต ิ

สมรรถนะหลกัที ่๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศลิป ์

สมรรถนะหลกัที ่๗  เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลกัที ่๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสรมิ
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สมรรถนะหลกัที ่๘ - สมรรถนะหลกัที ่๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมรรถนะหลกัที ่๙  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลกัที ่๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได ้

สมรรถนะหลกัที ่๑๐  ความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสรมิและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลกัที ่๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏบิัติ 

สมรรถนะหลกัที ่๑๑ ความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการสรา้งเสรมิและดูแล
สุขภาวะในการจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะหลกัที ่๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปญัหาและ
สร้างสรรค ์

สมรรถนะหลกัที ่๑๒ มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านทีส่ าคัญ 

สมรรถนะหลกัที ่๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏบิัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗๘ 
 

ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักของแตล่ะรายวชิา ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 

ชื่อรายวชิา หนว่ย
กติ 

ชั้น
ป ี

สมรรถนะหลกัที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุม่วชิาภาษาและการสือ่สาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-
๕) 

๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓(๒-๒-
๕) 

๒ / / / /             / / / / / / / / 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-
๕) 

๓ / / / /      / / / / / / /         

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

๓ / / / /                     

กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-

๕) 
๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-

๕) 
๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-
๕) 

๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุม่วชิาคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-

๕) 
๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิต
และอาชีพ 

๓(๒-๒-
๕) 

๒ / / / /      / / / / / / /         

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

๓ / / / /             / / / / / / / / 

 
 
 



 

๓๗๙ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
 

ชั้นป ี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลกั ภาค
การศกึษา 

รายวชิา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นคร ู

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้า ท่ีคร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา บรรณ
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาส าหรับครู   

๒ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการ 
ศึกษาและการเรยีนรู ้
 

๒ ทักษะการออก แบบ
และจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้า ที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการจัดการเรยีนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

๒ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
- ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

๓ ทักษะการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ้

๑ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 
การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรยีนรู ้

๒ - 
๔ รักและศรัทธาใน

ความเป็นคร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏบิตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๐ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุม่วชิาชีพครูบงัคบั 
 

สมรรถนะหลกั ค าอธบิายสมรรถนะหลกั 
สมรรถนะหลกัที ่๑  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที ่๒  สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที ่๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะหลกัที ่๔  มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที ่๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักของแตล่ะรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุม่วชิาชีพครูบงัคบั 
 

ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชั้นป ี สมรรถนะหลกัที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                     และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจดัการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                     เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรบัคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศกึษาและการประกันคณุภาพ 
                     การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๑ 
 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

ชั้นป ี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลกั ภาค
การศกึษา 

รายวชิา 

๑ รอบรู้ ง านในบท 
บาทหน้าท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผู้ ช่วย
ครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๒ 

๓ มีความสามารถใน
ปฏิบัติการสอน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน ๓ 

๔ มีความพร้อมเป็น
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบตัิหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุม่วชิาปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 

 
สมรรถนะหลกั ค าอธบิายสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะหลกัที ่๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลกัที ่๒ สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีคร ู
สมรรถนะหลกัที ่๓ มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ 
สมรรถนะหลกัที ่๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลกัที ่๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 
 
 
 



 

๓๘๒ 
 

ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักของแตล่ะรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น  
กลุม่วชิาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา 
 

ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชั้นป ี สมรรถนะหลกัที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวชิาชพีครูระหว่างเรียน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 
 

ความสามารถโดยรวมของ
นกัศกึษา 
 ชัน้ปทีี่ ๑ 

ความสามารถโดยรวมของ
นกัศกึษา 
ชั้นปทีี ่๒ 

ความสามารถโดยรวมของ
นกัศกึษา 
ชั้นปทีี ่๓ 

ความสามารถโดยรวมของ
นกัศกึษา 
ชั้นปทีี ่๔ 

รอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิด
ความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และมีจติวิทยา
ศาสตร ์

เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ภายใต้ระบบการชี้แนะและ

การเป็นพ่ีเลี้ยง 

เป็นผู้สอนร่วมจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการ
ช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 

เป็นครผูู้จัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้อย่างครมูือ
อาชีพ  

สมรรถนะชัน้ปทีี ่๑ สมรรถนะชัน้ปทีี ่๒ สมรรถนะชัน้ปทีี ่๓ สมรรถนะชัน้ปทีี ่๔ 
๑. รู้เนื้อหาและปฏิบตัิการ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้ง
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา           

๒. เข้าใจการได้มาซึ่ง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์            

๓. น าความรู้และทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ  

๑. รู้เนื้อหาและปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์เชิง 
บูรณาการ 

๒. อธิบายปรากฎการณ์
ธรรมชาตโิดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตรเ์ชิง
บูรณาการ 

๓. รู้หลักการและมีทักษะ
ทางสะเตม็ศึกษาและ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อการเป็นครู
วิทยาศาสตร์  

๑. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อการด ารงชีวิตและ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น โดยบูรณาการสู่
โครงงานและกจิกรรม
ทางวิทยาศาสตร์  

๒. มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูด้้วยวิจัย 

๓. มีทักษะการปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร์และใช้
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล 

 
 
 

๑. สามารถจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์แบบมือ
อาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
และ 

๒. สามารถท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  

๓. เขียนบทความวิจัยเพื่อ
การสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานใน
รูปแบบการประชุม
วิชาการ 



 

๓๘๓ 
 

สมรรถ
นะ
หลกั 

สมรรถ
นะ 
รอง 

สมรรถ
นะ 
ยอ่ย 

สมรรถ
นะ
หลกั 

สมรรถ
นะหลกั 

สมรรถ
นะ 
รอง 

สมรรถ
นะ 
ยอ่ย 

สมรรถ
นะหลกั 

สมรรถ
นะ
หลกั 

สมรรถ
นะ 
รอง 

สมรรถ
นะ 
ยอ่ย 

สมรรถ
นะ
หลกั 

รายวชิา ภาคเรยีนที ่ รายวชิา ภาคเรยีนที ่ รายวชิา ภาคเรยีนที ่ รายวชิา ภาคเรยีนที ่
๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

๑. เคมีส าหรับ
ครู ๑ 
๒. ชีววิทยา
ส าหรับครู ๑ 
๓. ฟิสิกส์
ส าหรับครู ๑ 
๔. 
คณิตศาสตร์
ส าหรับการ
สอน
วิทยาศาสตร์   
  
  

๑. เคมี
ส าหรับครู ๒ 
๒. ชีววิทยา
ส าหรับครู ๒ 
๓. ฟิสิกส์
ส าหรับครู ๒ 
 
 

๑. 
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
๒. 
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 
๓. 
วิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบ 
 

๑.สะเต็ม
ศึกษา 
๒. ดารา
ศาสตร์และ
อวกาศ 
 

๑.การจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ระดับ
ประถมศึกษา 
๒. การ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 
๓. 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
๔. ธรรมชาติ
และการ
สืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑.การ
จัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ระดับ
มัธยมศึกษา 
๒. ไฟฟ้า
และพลังงาน 
๓.โครงงาน
และกิจกรรม
ทาง
วิทยาศาสตร์ 
๔.การวิจัย
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  
 

๑.สัมมนา
วิทยาศาสตร์
และการสอน
วิทยาศาสตร์  
๒. วิทยาการ
ค านวณ 
 
 
 

 

 

 

 



 

๓๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปความสอดคลอ้งระหว่างรายวชิากับสมรรถนะ 
(กลุม่วชิาเอกวทิยาศาสตรท์ัว่ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๕ 
 

ตารางสรุปความสอดคลอ้งระหว่างรายวชิากับสมรรถนะ 
(กลุม่วชิาเอกวทิยาศาสตรท์ัว่ไป) 

ชัน้ปีที ่๑ 
 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะรอง 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั) 
สมรรถนะยอ่ย 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวชิา 

๑.ความรอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา 

๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจเชิงลกึใน
เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
 
 
 
๑.๒ มีจิตวิทยาศาสตร ์

๑.๑.๑ อธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎี ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา   
๑.๑.๒ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดย
ใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
๑.๒.๑ มีจิตวิทยาศาสตร์   

๑. ชีววิทยาส าหรับคร ู๑ และ ๒ 
๒. ฟิสิกส์ส าหรับคร ู๑และ ๒ 
๓. เคมีส าหรับครู ๑ และ ๒ 
 

๒. ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  
 

๒.๑ มีความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ มีจิตวิทยาศาสตร ์
 

๒.๑.๑ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และสารเคมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๒.๑.๒ ปฏิบัติการทดลองเพื่อให้รูแ้ละเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา   
๒.๑.๓ บันทึกข้อมูลการทดลองตาม
ข้อเท็จจริงได้อยา่งเป็นระบบ  
๒.๑.๔ วิเคราะห์และอภปิรายผลการทดลอง 
๒.๑.๕ ใช้ประจักษ์พยานท่ีได้จากการ
ทดลองเพื่ออธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร ์
๒.๒.๑ มีจิตวิทยาศาสตร ์

 

๓. การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร ์
 

๓.๑ มีความรู้และความสามารถในการ
ใช้ความรู้คณติศาสตรเ์พื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร ์
 

๓.๑.๑ มีความรู้ในเนื้อหาวิชาคณติศาสตร์
พื้นฐาน  
๓.๑.๒ ใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชาคณติศาสตร์
พื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

๑. คณิตศาสตร์ส าหรับการสอน
วิทยาศาสตร ์

 



 

๓๘๖ 
 

 
 
 
 
 
๓.๒ มีความสามารถในการประยกุต์ใช้
ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 

๓.๑.๓ สามารถแก้ปญัหาสถานการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ๕ ด้าน คือ การให้เหตผุล 
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเช่ือมโยง 
และความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘๗ 
 

ชัน้ปีที ่๒ 
 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะรอง 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั) 
สมรรถนะยอ่ย 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวชิา 

๑. การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ด้วยหลักวิทยาศาสตร ์

๑.๑ มีความสามารถในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาตบินโลกและ
อวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร ์
๑.๒ มีจิตวิทยาศาสตร ์
๑.๓ มีความสามารถในการสังเกต
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์

๑.๑.๑ เลือกใช้องค์ความรู้ทางฟิสกิส์ เคมี 
และชีววิทยา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร ์ 
๑.๒.๑ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
๑.๒.๒ บันทึกข้อมูลการสังเกตตาม
ข้อเท็จจริงได้อยา่งเป็นระบบ 
๑.๒.๑ มีจิตวิทยาศาสตร ์

๑. วิทยาศาสตรโ์ลกท้ังระบบ 

๒. ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 

๒. ความรอบรู้วิทยาศาสตร์เชิงบูรณา
การเพื่อการด ารงชีวิต 

๒.๑ มีความรูค้วามเข้าใจหลัก
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการทั้งชีวภาพ
และกายภาพและการน าไปใช้ให้เกิด
ความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-Being)  

๒.๑.๑ อธิบายหลักวิทยาศาสตรเ์ชิงบูรณา
การทั้งชีวภาพและกายภาพและ          
การน าไปใช้ให้เกิดความเป็นอยู่ทีด่ี     
 

๑. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
 

๓. ความรอบรู้และทักษะด้านสะเต็ม
ศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  

๓.๑ มีความรู้และความเข้าใจเชิงลกึใน
ด้านสะเต็มศึกษา  

๓.๑.๑ อธิบายหลักการของสะเตม็ศึกษา
ตามแนวทางสากลและแนวทางของ สสวท. 
 

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์

 ๓.๒ มีความสามารถในการจัดกิจกรรม     
สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท. 
ได้อย่างมืออาชีพ 

๓.๒.๑ สามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ในการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร ์
๓.๒.๒ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวศิวกรรมศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังนี ้
       ๑. ระบุปัญหา 
       ๒. รวบรวมข้อมลูและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา 
       ๓. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์



 

๓๘๘ 
 

       ๔. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
       ๕. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 
       ๖. น าเสนอวิธีการแก้ปญัหา ผลการ
แก้ปัญหา หรือช้ินงาน 

 ๓.๓ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท.  

๓.๓.๑ ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์

 ๓.๔ วางแผนการจดัการจดัการเรยีนรู้
สะเต็มตามแนวทางของ สสวท.  

๓.๔.๑ วางแผนและจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมสะเต็มผ่านกระบวนการเรียนรู ้
แบบ Project based Learning  
Problem based Learning และ inquiry 
based Learning 

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์

 ๓.๕ ประเมินการจดัการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท.  

๓.๕.๑ ประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
ผู้เรยีน โดยใช้   
  - Assessment for learning 
  - Authentic assessment 
 - Performance Assessment 

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์
 

๔. ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
  

๔.๑ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  

๔.๑.๑ มีทักษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
๔.๑.๒ มีทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
๔.๑.๓ มีทักษะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๔.๑.๔ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
๔.๑.๕ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สะเต็มศึกษาส าหรับครู
วิทยาศาสตร ์
  
  
 

 



 

๓๘๙ 
 

ชัน้ปีที ่๓ 
 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะรอง 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั) 
สมรรถนะยอ่ย 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวชิา 

๑. การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลัก
ปฏิบัติสากล 
  

๑.๑ รู้และสามารถปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ และใช้ห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบตัิการ 

๑.๑.๑ สามารถจดัเตรียมห้องปฏบิัติการ
และอุปกรณ์เพื่อการจัดการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการสากล  
๑.๑.๒ ปฏิบัติตนให้เกดิความปลอดภัยและ
ทราบแนวปฏิบัติในการป้องกันอันตราย
ขณะใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๑.๑.๓ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ
จัดระบบหมวดหมู่ของสารเคมี อุปกรณ์ 
ของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

๑. การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน 
 

๒. ความรอบรู้ด้านวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๑ รู้และสามารถใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดา้นไฟฟา้ 
พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๑ อธิบายหลักการของไฟฟ้า พลังงาน 
และพลังงานทางเลือก 

๒.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัย 
และผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง
ของบรรยากาศ น้ า ดิน ระบบนิเวศ และ 
การก่อมลภาวะ   
๒.๑.๓ อธิบายหลักการใช้และพัฒนา
พลังงานทางเลือก 
๒.๑.๔ สามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า พลังงาน และ
พลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

๑. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
๒. ไฟฟ้าและพลังงาน   

 ๒.๒ มีจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาและหวง

๒.๒.๑ ตระหนักในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒.๒.๒ รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าและ

๑. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 



 

๓๙๐ 
 

แหนทรัพยากร เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวคดิการใช้ซ้ า 
การลดการใช้ และการน ากลับมาแปรรูป 

๓. การร่วมมือและส่งเสรมิความเข้มแข็ง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

๓.๑ สามารถอธิบายและถ่ายทอด
ความรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

๓.๑.๑ สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๓.๑.๒ สามารถสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนท้องถิ่นหรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อ
ส ารวจ รวบรวมข้อมลูภูมปิัญญาท้องถิ่น 
และเผยแพร ่

๑. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 

 ๓.๒ สร้างความตระหนักในคุณคา่และ
ความส าคญัของภูมิปัญญาบนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๓.๒.๑ สามารถบรูณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

๑. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 

๔. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร ์
 

๔.๑ รู้และสามารถจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
โครงงานฐานวิจัยแบบบรูณาการขา้ม
ศาสตร์   

๔.๑.๑ ออกแบบและจัดการเรยีนรู้โดยใช้
โครงงานฐานวิจัยแบบบรูณาการขา้มศาสตร์  

๑. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 
๒. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

๕. สามารถวิเคราะหห์ลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ สามารถวิเคราะห์เปา้หมาย 
มาตรฐานและตัวช้ีวัด ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

๕.๑.๑ สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

๑. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 
๒. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

 ๕.๒ ออกแบบและวางแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕.๒.๑ สามารถออกแบบ วางแผน จัดท า
แผน และจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ ได้แก ่
- การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท.  
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานฐานวิจัย 
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

๑. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 
๒. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 



 

๓๙๑ 
 

 ๕.๓ ประเมินผลการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดในหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕.๓.๑ สามารถประเมินผลการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้ ได้แก่    
 - Assessment for learning 
 - Authentic assessment  
 - Performance Assessment 

๑. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 
๒. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา 

๖. ความรอบรู้ธรรมชาติชอง
วิทยาศาสตร ์
  

๖.๑ มคีวามรู้และความเข้าใจการได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

๖.๑.๑ อธิบายวิธีการแสวงหาองคค์วามรู้
ทางวิทยาศาสตร ์
๖.๑.๒ แสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 
๖.๑.๓ ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร ์
๖.๑.๔ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร ์

๑. ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร ์

๗. การท าโครงงานและกจิกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

๗.๑ มีความรู้และความสามารถในการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร ์

๗.๑.๑ มีทักษะในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์
๗.๑.๒ มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
๗.๑.๓ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คดิ
สังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
๗.๑.๔ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปญัหา 
๗.๑.๕ มีทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ
กัน  
๗.๑.๖ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม   
๗.๑.๗ มีทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และ
เทคโนโลย ี  

๑. โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์
 

๘. ทักษะในศตวรรษที ่๒๑ 
  

๘.๑ มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  

๘.๑.๑ มีทักษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
๘.๑.๒ มีทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

 ๑. โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์
  
 



 

๓๙๒ 
 

๘.๑.๓ มีทักษะด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๘.๑.๔ มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
๘.๑.๕ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. ความสามารถในการท าวิจัยและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

๙.๑ สามารถท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๙.๒ ตระหนักถึงจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
 
๙.๓ สามารถน าเสนอผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา   

๙.๑.๑ วิเคราะห์และระบุปญัหาวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ครุนิพนธ์) 
๙.๑.๒ สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล (ฐานข้อมูล
งานวิจัยระดับนานาชาติที่น่าเช่ือถือ เช่น 
Science direct, TCI, Scopus เป็นต้น) 
การทบทวนวรรณกรรม เพื่อการวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา และสัมมนา 
๙.๑.๓ ออกแบบและวางแผนการ
ด าเนินการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ศกึษา และ
สัมมนา และสามารถประเมินเพื่อเลือก
ระเบียบวิธีวิจยัที่เหมาะสมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมลูวิจัย 
๙.๑.๔ ออกแบบเครื่องมือวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ครุนิพนธ์) และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามมาตรฐาน
วิทยานิพนธ ์
๙.๑.๕ วางแผนการวิจัย 
๙.๑.๖ ด าเนินการวิจยัตามแผนวิจยั 
๙.๑.๗ แปลผลและสรปุผลการท าวิจัย 
๙.๑.๘ จัดท ารูปเล่มรายงานผลการท าวิจัย 
๙.๒.๑ อ้างอิงงานวิจัยถูกต้องและไม่คัดลอก
หรือแบบอ้างผลงานวิจยัของผู้อื่น 
 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  
 



 

๓๙๓ 
 

๙.๓.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนองานวิจัย 
ตามแนวทางสากลผ่านเวทีการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

๑๐. ทักษะที่จ าเป็นเพื่อการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑  

๑๐.๑ มีทักษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกป้ัญหา 
  

๑๐.๑.๑ มีความเป็นเหตุเป็นผล  
๑๐.๑.๒ มีกระบวนการคดิเชิงระบบ 
(systems thinking)  
๑๐.๑.๓ มีวิจารณญาณและตัดสินใจจากข
อมูล หลักฐาน และประจักษ์พยาน  
๑๐.๑.๔ แกปญหาทีไ่มคุนเคย 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

 ๑๐.๒ มีทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

๑๐.๒.๑ มีทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจน
และ มีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒.๒ มีทักษะความรวมมือกับผอูื่น  

 

 ๑๐.๓ มีทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 

๑๐.๓.๑ รเูท่าทันสารสนเทศ  
๑๐.๓.๒ รเูท่าทันสื่อ  
๑๐.๓.๓ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีเป็น 

 

 ๑๐.๔ มีทักษะด้านการสร้างสรรค ์และ
นวัตกรรม 

๑๐.๔.๑ คิดอยางสรางสรรค หรือปรับปรุง 
หรือท าสิ่งใหมที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง 
๑๐.๔.๒ ท างานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
และยอมรับมุมมองใหม  
๑๐.๔.๓ ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตรส์กูาร
ลงมือปฏิบัตติามความคิดสรางสรรคใหได
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 

 ๑๐.๕ มีทักษะดิจิทัล ๑๐.๕.๑ ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) 
สร้าง (create) และเข้าถึง (Access) 
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 

๑๑. การวิเคราะห์และประมวลผลเชิง
เชิงสถิติเพื่อการตดัสินใจ 

๑๑.๑ สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนา หรือสถิตเิชิงอ้างอิง ที่

๑๑.๑.๑ มีความสามารถในการระบุความ
แตกต่างระหว่างข้อมูลและสถติิประเภทต่าง 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์



 

๓๙๔ 
 

 เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล   
๑๑.๒ ค านวณค่าสถติิจากกลุม่ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิต ิ
๑๑.๓ ตีความหมายจากค่าสถิติเพือ่บอก
แนวโน้ม หรือใช้ประกอบการตัดสนิใจ
หรือแก้ปัญหา 

ๆ  
๑๑.๒.๑ มีความสามารถในการค านวณค่า 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๑๑.๓.๑ มีความสามารถในการตคีวาม
ข้อมูลการแสดงผล เช่น  
   - histograms  
   - ตาราง และ กราฟ ต่าง ๆ        
   - ความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์  
   - การถดถอยเชิงเส้นและสัมประสิทธ์ิ   
   - สหสมัพันธ์  
   - t-test , F-test, normal distribution 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙๕ 
 

ชัน้ปีที ่๔ 
 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะรอง 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั) 
สมรรถนะยอ่ย 

(องคป์ระกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวชิา 

๑. การสืบค้นและเรยีบเรียงข้อมูลเพื่อ
จัดท าบทความวิชาการ ส าหรับการ
สัมมนาวิชาการ 

๑.๑ สามารถสืบค้นและประเมิน
บทความวิชาการและบทความวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อการสัมมนา 
 
 
๑.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์และ   
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดท าบทความเชิง
วิชาการส าหรับเผยแพร ่

๑.๑.๑ สืบค้นบทความวิชาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งใน
และต่างประเทศ 
๑.๑.๒ ประเมินส่วนส าคัญและคณุค่าของ
บทความวิชาการและบทความวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
๑.๑.๓ ประเมินแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือใน
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดท าบทความวิชาการ
ในการสัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร ์
๑.๒.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรยีง
ข้อมูลจากการสืบค้นเพื่อจดัท าบทความเชิง
วิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผ่านการสมัมนา
วิชาการ 

๑. สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร ์

๒. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

๒.๑ สามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการศึกษาค้นคว้าผลงานวิชาการ
และผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศกึษา
จากแหล่งข้อมูลทีไ่ดร้ับการยอมรบัใน
ระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อการน าเสนอ 

๒.๑.๑ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการสัมมนา
การสอนวิทยาศาสตร์  
๒.๑.๒ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการสัมมนา
วิทยาศาสตร ์

๑. สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร ์

๓. ทักษะการคิดเชิงค านวณ 
(computational thinking & coding) 
 
 

๓.๑ มีความรู้และความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้
พื้นฐานการคิดเชิงค านวณ 
(computational thinking & coding)  

๓.๑.๑ ใช้ความรู้และความสามารถในการ
คิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปญัหาและคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการ ดังนี ้
 - การแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปญัหาย่อย 

๑. วิทยาการค านวณ 
 
 



 

๓๙๖ 
 

 (decomposition)  
 - การมองหารูปแบบ (pattern) ของปัญหา
และรูปแบบของวิธีแก ้
 - การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)  
 - การออกแบบการแก้ปญัหาตามอัลกอริธึม 
(Algorithm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙๗ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวชิาเฉพาะดา้น กลุม่วชิาเอก 
 

สมรรถนะหลัก ค าอธบิายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลกัที ่๑ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้งในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
สมรรถนะหลกัที ่๒ ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 
สมรรถนะหลกัที ่๓ การใช้ความรู้ทางคณติศาสตรเ์พื่ออธบิายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร ์
สมรรถนะหลกัที ่๔ การอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาตดิว้ยหลักวิทยาศาสตร ์
สมรรถนะหลกัที ่๕ ความรอบรู้วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการด ารงชีวิต 
สมรรถนะหลกัที ่๖ ความรอบรู้และทักษะด้านสะเตม็ศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
สมรรถนะหลกัที ่๗ ทักษะในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะหลกัที ่๘ การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและใช้ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัตสิากล 
สมรรถนะหลกัที ่๙ ความรอบรูด้้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะหลกัที ่๑๐ การร่วมมือและส่งเสริมความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
สมรรถนะหลกัที ่๑๑ การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๒ สามารถวิเคราะห์หลักสตูรและจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๓ ความรอบรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
สมรรถนะหลกัที ่๑๔ การท าโครงงานและกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๕ ความสามารถในการท าวิจยัและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศ์ึกษา 
สมรรถนะหลกัที ่๑๖ ทักษะที่จ าเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๗ การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงสถิติเพื่อการตดัสินใจ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๘ การสืบค้นและเรียบเรียงข้อมลูเพือ่จัดท าบทความวิชาการส าหรับการสัมมนาวิชาการ 
สมรรถนะหลกัที ่๑๙ ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรท์ั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะหลกัที ่๒๐ ทักษะการคิดเชิงค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙๘ 
 

ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักของแตล่ะรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น  
กลุม่วชิาเอกบงัคับ 
 

รหสัวชิา ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชั้นป ี สมรรถนะหลัก 
๑๑๑๑๒๐๑-๖๒ ชีววิทยาส าหรับคร ู๑ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๒๐๒-๖๒ ชีววิทยาส าหรับคร ู๒ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๓๐๑-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๓๐๒-๖๒ ฟิสิกส์ส าหรับครู ๒ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๔๐๑-๖๒ เคมีส าหรับคร ู๑ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๔๐๒-๖๒ เคมีส าหรับคร ู๒ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๑ ๒  
๑๑๑๑๕๐๑-๖๒ คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) ๑ ๓   
๑๑๑๒๒๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๓(๒-๒-๕) ๒ ๕   
๑๑๑๓๗๐๑-๖๒ การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 
๓(๒-๒-๕) ๓ ๑๑ ๑๒  

๑๑๑๓๗๐๒-๖๒ การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓ ๑๑ ๑๒  

๑๑๑๓๘๐๒-๖๒ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

๓(๒-๒-๕) ๓ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 

๑๑๗๒๑๐๑-๖๒ ดาราศาสตร์และอวกาศ ๓(๒-๒-๕) ๒ ๔   
๑๑๘๒๑๐๒-๖๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๓(๒-๒-๕) ๒ ๕   
๑๑๘๒๑๐๓-๖๒ วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ๓(๒-๒-๕) ๒ ๔   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙๙ 
 

ตารางความสัมพันธร์ะหวา่งสมรรถนะหลักของแตล่ะรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะดา้น  
กลุม่วชิาเอกเลอืก 
 

รหสัวชิา ชื่อรายวชิา หนว่ยกติ ชั้นป ี สมรรถนะหลกัที ่
๑๑๑๒๖๐๑-๖๒ สะเต็มศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๒ ๖ ๗  
๑๑๑๓๒๐๔-๖๒ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) ๓ ๙ ๑๐  
๑๑๑๓๓๐๓-๖๒ ไฟฟ้าและพลังงาน  ๓(๒-๒-๕) ๓ ๙   
๑๑๑๓๘๐๑-๖๒ โครงงานและกจิกรรมทางวิทยาศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) ๓ ๗ ๑๔  
๑๑๑๓๘๐๓-๖๒ การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ๓(๒-๒-๕) ๓ ๘   
๑๑๑๓๘๐๔-๖๒ ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์ ๓(๒-๒-๕) ๓ ๗   
๑๑๑๔๒๐๓-๖๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓(๒-๒-๕) ๔ ๑๐ ๑๓ ๑๖ 
๑๑๑๔๘๐๕-๖๒ สัมมนาวิทยาศาสตร์และ 

การสอนวิทยาศาสตร ์
๓(๒-๒-๕) ๔ ๑๘ ๑๙  

๑๑๑๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการค านวณ ๓(๒-๒-๕) ๔ ๒๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


