
ก 
 

  
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ 
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จังหวัดปทุมธานี 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการึกกาา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการึกกาา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการึกกาา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 13 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจ กึกาาหรือ        

การฝึกงาน) 
39 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 41 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 42 

 1. การพัฒนาคุณลักาณะพิเึาของนัก กึกาา 42 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 43 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
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49 
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 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 58 
 2. การพัฒนาความรู้และทักาะให้แก่คณาจารย์ 58 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 
 1. การก ากับมาตรฐาน 59 
 2. บัณฑิต 59 
 3. นัก กึกาา 60 
 4. อาจารย์ 61 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 62 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 65 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 66 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 68 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 68 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 68 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 68 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 68 

ภาคผนวก  69 
 ภาคผนวก ก  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย                  
การจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 2557  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ึ. 2561 

70 

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวชิาึกกาาทั่วไป 100 
 ภาคผนวก ค ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ 022/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากา์หลักสูตรกลาง           
ครุึาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
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 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

130 

 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักาณะบัณฑิตที่พกงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและความ
ต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกึกกาาต่อในหลักสูตร
หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์
ทั่วไป คณะครุึาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

137 

 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 
หลักสูตรที่ปรับปรุง  

142 

 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 

164 

 ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร   
ครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ึ. 2562 กับ มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตร ีสาขาครุึาสตร์/ึกกาาึาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ึ. 2562 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :   ครุึาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25491531106383   
ภาษาไทย  :    หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Education Program in Chemistry  
                               and General Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาาาไทย ชื่อเต็ม :      ครุึาสตรบัณฑิต (เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป) 
ชื่อย่อ  :      ค.บ. (เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป) 

ภาาาอังกฤา ชื่อเต็ม :      Bachelor of Education (Chemistry and General Science) 
ชื่อย่อ  :      B.Ed. (Chemistry and General Science) 

 
3. วิชาเอก  

ภาาาไทย วิชาเอก :  เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
ภาาาอังกฤา      Major :  Chemistry and General Science 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทหลักสูตร 
   เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้  
ภาาาไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
รบันักึกกาาไทยและนักึกกาาต่างชาติที่สามารถใช้ภาาาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการึกกาาท่ี 1 ปีการึกกาา 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบในการน า เสนอหลักสู ตรต่ อสภาม หาวิทยาลั ย  ในการประชุ ม  ครั้ งที่  2/2562                      
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ึ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ. .ึ 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการึกกาา 2564 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครูสอนวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไปในทุกสังกัด 
8.2 นักวิชาการด้านการึกกาาในหน่วยงานภาครัฐ 
8.3 นักวิชาการด้านการึกกาาในหน่วยงานภาคเอกชน 
8.4 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
8.5 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูผู้สอนในสถาบันกวดวิชา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

1 นายนิติกร 
อ่อนโยน 

อาจารย์ ปร.ด.(การวิจัยและพฒันา
หลักสูตร) 
ค.ม. 
(การ กึกาาวิทยาึาสตร์) 
ค.บ.  
(มัธยมึกกาา-วิทยาึาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับหนก่ง  

มหาวิทยาลยัึรีนครินทร  
วิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2561 
 

2551 
 

2549 

2 นายวิาณุ   
สุทธิวรรณ 

อาจารย์ กึ.ม. 
(วิทยาึาสตร กึกาา) 
ร.บ. 
(รัฐึาสตร์) 
ค.บ. 
(วิทยาึาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ชัยภูมิ 

2560 
 

2559 
 

2557 

3 นางสาวอรสา 
จรูญธรรม 

รองึาสตราจารย์ ค.ด. 
(การวัดและประเมินผล
ทางการ กึกาา) 
ค.ม. 
(วิจัยทางการ กึกาา) 
ึา.บ. 
(บริหารการ กึกาา)  
เกียรตินิยมอันดับสอง 
วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัเกาตรึาสตร ์

2536 
 
 

2526 
 

2529 
 
 

2524 
4 นางสาวจิตตรี 

พละกุล 
อาจารย์ วท.ม. 

(วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. 
(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
กึ.บ. 
(วิทยาึาสตร์-เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยั 
ึรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
 

2555 
 

2548 

5 นาง           
ณฐกมลวรรณ      
ึรีจั่นเพชร 

ผู้ช่วย
ึาสตราจารย์ 

Ph.D. (Polymer Science 
and Technology) 
วท.ม. (พอลิเมอร์) 
วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุ       
พอลิเมอร์) 

The University of 
Manchester 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยัึิลปากร 

2547 
 

2542 
2539 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

6 นายตะวัน 
ไชยวรรณ 

อาจารย์  วท.ม. (เคมีชีวภาพ) 
 
วท.บ. (เคมี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

สถาบนั 
บัณฑิตึกกาาจุฬาภรณ ์
มหาวิทยาลัยนเรึวร 

2553 
 

2551 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ปัจจุบันการพัฒนาทางเึราฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทึไทยถือเป็น
ประเทึหนก่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซก่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเึราฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทึที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเึราฐกิจระหว่าง
ประเทึทั้งนี้ ประชาคมเึราฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี
ของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเึราฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเึราฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทึสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทึเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเึราฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเึราฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาาีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย การเกาตร พลังงาน 
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุาย์โดยการยกระดับการึกกาาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเึราฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทึไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการึกกาาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการึกกาาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    
จกงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการึกกาาแบบเชื่อมโยง   
การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักาณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการึกกาาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม      
ระบบเึราฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักาณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซก่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การึกกาา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซก่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเึราฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติึาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซก่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดการึกกาาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักาณ์ทางวัฒนธรรมของ
ที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ         
มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักา์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการึกกาา
เป็นหลัก จัดระบบการึกกาาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม            
และเทคโนโลยีทางการึกกาาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน า
ประเทึไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการึกกาา เึราฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาึาสตร์ และภาาาเป็นต้น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการึกกาาด้านวิทยาึาสตร์ึกกาาที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้ด้านวิทยาึาสตร์และครุึาสตร์ 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของครู รักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส านกกในความเป็นไทย มีทักาะในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ มีความสามารถในการคิดและเป็นผู้น าทางปัญญา มีทักาะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และมีทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ          
ความรับผิดชอบ ซก่งหากสามารถผลิตครูวิทยาึาสตร์ที่มีคุณภาพจะสามารถพัฒนานักเรียนซก่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติในอนาคตให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันและ
ยืนหยัดในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม  
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 การผลิตและพัฒนาครูถูกก าหนดเป็นวิสัยทัึน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาึักยภาพ
มนุาย์โดยยกดหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 

อาจารย์ผู้สอนและนักึกกาาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความรู้ทางวิชาชีพครู วิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป มีทักาะการจัดการเรียนรู้ กระบวนการทาง
วิทยาึาสตร์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู จิตวิทยาึาสตร์ จิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยให้เป็นสัง คมแห่ง         
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 ความส าคัญ 

การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความรู้ สามารถเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
สังคมที่จะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาึาสตร์จ าเป็นต้องอาึัยึาสตร์การผลิตครู และ
ึาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักาะการวิเคราะห์และการสื่อสารที่มีคุณภาพ การจัดการึกกาาทางด้านครู
และบุคลากรทางการึกกาาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง จกงต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียน     
มีการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอ รวมถกงการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ ทักาะทางปัญญา ทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักาะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทึ มีความเป็น
สากลแต่ไม่ทิ้งความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นและอนุรักา์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน           
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเองและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3  วัตถุประสงค์  
หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการผลิต

บัณฑิตครู สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาโดยบัณฑิตครู
เป็นผู้ที่มีคุณลักาณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ึรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความ
สนใจและใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาึาสตร์และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม 

1.3.2 ความรู้ด้านวิชาชีพครู วิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป และสามารถน าความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมถกงมีพ้ืนฐานที่ดีในการึกกาาต่อทางสาขาวิชาการึกกาา
วิทยาึาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

1.3.3 มีทักาะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาึาสตร์ สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในสถานึกกาา ตลอดจน
สามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

1.3.4 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม ตลอดจนมีภาวะผู้น าในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ 
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1.3.5 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้าง
ความรู้ ตลอดจนมีทักาะในการปฏิบัติการ การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาึาสตร์และการวิจัยทาง
การ กึกาา 

1.3.6 มีทักาะการจัดการเรียนรู้และน าความรู้ทางเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป กระบวนการ
ทางวิทยาึาสตร์รวมทั้งจิตวิทยาึาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาึาสตร์หรือวิชาอ่ืน  ๆ       
ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แสวงหา พัฒนาโรงเรียน

เครือข่าย ครูพี่เลี้ยงร่วม
พัฒนานักึกกาาครู 

จัดท า MOU กับโรงเรียน
เครือข่าย/หน่วยฝึกสอน จัด
ประชุมสัมมนา ผู้บริหารและครู
พ่ีเลี้ยงด้านวิชาการ 

จ านวนโรงเรียนเครือข่ายที่
ร่วมท า MOU 
จ านวนผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยงที่
ได้รับการพัฒนา 

2. สร้างครูของครูมืออาชีพที่มี
สมรรถนะสูงและ เชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 

สนับสนุนทุนฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ทุนวิจัยและสร้างผลงาน
ทางวิชาการ จัดเวลาให้อาจารย์
ออกไปร่วมเรียนรู้กับโรงเรียน
เครือข่ายด้านการสอนและการ
บริหารชั้นเรียน  

- จ านวนชั่วโมงท่ีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้ารับ    
การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
- จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับทุนวิจัย 

3. ประเมินผู้เรียน สร้างความ
พร้อม สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักึกกาาครู 

จัดทดสอบความรู้พ้ืนฐาน ให้
นัก กึกาาจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล จัดกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักาะ
การเรียนรู้ให้แก่นึ.ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
เข้าทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 
- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
ได้รับการส่งเสริม ทักาะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 
learning) 

4. ออกแบบแผนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความถนัดของน
ึ./ความต้องการของ
สถานึกกาา  

ส ารวจ สังเคราะห์ ประเมินความ
ต้องการคาดหวังผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต และเพ่ิมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active 
learning 

- โครงการประเมิน
คุณลักาณะของนักึกกาา  
ครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
- จ านวน มคอ.3 ที่จัดการ
เรียนรู้ด้วย Active learning 

5. สร้างประสบการณ์ตรงการ
พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การ กึกาาในสถานึกกาา
เครือข่าย 

จัดหา จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา
เชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพการ กึกาาของ
โรงเรียนเป้าหมาย 

- โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
NET) ของโรงเรียนเครือข่าย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- โครงการส่งเสริมทักาะ  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียน
เครือข่าย 

6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน/
นวัตกรรม เพิ่มความพร้อม
การเข้าสู่วิชาชีพครู 

จัดการประกวดน าเสนอผลงาน/
นวัตกรรมของนักึกกาาและจัด 
Boot Camp ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ
ให้นัก กึกาา 

- จ านวนผลงานของ
นัก กึกาาครู ที่เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

7. เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา  
อยู่อย่างพอเพียง 

ผลิตนัก กึกาาครูที่มีจิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

- ร้อยละของนักึกกาาครู     
ที่เข้าร่วมโครงการครูวิทย์จิต
อาสา อยู่อย่างพอเพียง 

8. สามารถจัดระบบการเรียนรู้
ได้ดี มีทักาะการบริหาร
ห้องเรียน 

ผลิตนัก กึกาาครูที่มีทักาะการ
จัดการเรียนรู้ในึตวรราที่ 21 

- ร้อยละของนักึกกาาครูที่มี
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมทักาะึตวรราที่ 21 
- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็ม
ึกกาา 

9. ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง
ต่อเนื่องมีความรู้ทาง
วิชาการลกกซก้ง 

ผลิตนัก กึกาาครูที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพทั้งด้านความรู้ การ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน 

- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
สอบผ่านมาตรฐานใบ
ประกอบวิชาชีพ 
- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
ได้รับการส่งเสริมทักาะ
ภาาาอังกฤา 

10. มีจิตวิญญาณความเป็นครู จัดกิจกรรมบ่มเพาะ             
จิตวิญญาณความเป็นครู 

- ร้อยละของนักึกกาาครูที่
ได้รับการบ่มเพาะ           
จิตวิญญาณความเป็นครู 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ระบบทวิภาค โดยหนก่งปีการึกกาาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการึกกาาปกติ แต่ละภาคการึกกาา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการึกกาาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการ กึกาาที่ 1 ปีการึกกาา 2562 
ภาคการึกกาาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคการึกกาาท่ี 2 เดือน พฤึจิกายน – มีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 เป็นผู้ส า เร็จการึกกาาไม่ต่ ากว่ามัธยมึกกาาตอนปลายหรือเทียบเท่าสาย
วิทยาึาสตร์-คณิตึาสตร์ สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักาณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมึกกาาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซก่งสถาบันอุดมึกกาา
เป็นผู้ก าหนด 
 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคัดเลือก
นักึกกาาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ึ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมึกกาา ซก่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง 
 2.3.2 นักึกกาาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการึกกาา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดปฐมนิเทึนักึกกาาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรกกาา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรกกาาและฝ่ายกิจการนักึกกาาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 2,400,000 3,600,000 4,800,000 6,000,000 7,200,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าท่ีดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
2,628,234 

84,000 
 

460,000 
 

150,000 

 
2,759,646 
126,000 

 
460,000 

 
200,000 

 
2,897,628 
168,000 

 
460,000 

 
250,000 

 
3,042,509 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
3,194,635 
252,000 

 
460,000 

 
350,000 

รวมรายรับ 5,722,234 7,145,646 8,575,628 10,012,509 11,456,635 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 2,628,234 2,759,646 2,897,628 3,042,509 3,194,635 

2. งบด าเนินการ 
    2.1 คา่ตอบแทน 
    2.2 คา่ใช้สอย 
    2.3 คา่วสัด ุ
    2.4 คา่สาธารณูปโภค 

 
40,000 
64,000 
84,000 
72,000 

 
60,000 
96,000 
126,000 
72,000 

 
80,000 
128,000 
168,000 
72,000 

 
100,000 
160,000 
210,000 
72,000 

 
120,000 
192,000 
252,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
    2.2 คา่ครุภณัฑ ์

 
460,000 
150,000 

 
460,000 
200,000 

 
460,000 
250,000 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
350,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

 
50,000 
25,000 

รวมรายจ่าย 3,573,234 3,848,646 4,130,628 4,419,509 4,715,635 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 19,993.11 บาท/คน/ปี 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการึกกาาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ึ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทมุธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลักสูตร   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู 31 หน่วยกิต 

2.1.1.1) วิชาชีพครบูังคับ 28 หน่วยกิต 
2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 

2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 12 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 

2.2.1) วิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
80 
40 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2.2) วิชาเอกเคมี 40 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ใช้หลักสูตรหมวดวิชาึกกาาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
2.1.1) วิชาชีพครู 31 หน่วยกิต 

2.1.1.1) วิชาชีพครูบังคับ  28 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Educational Psychology for Teachers  
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being  
a Professional Teacher  

 

ETP106 ภาาาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Design and Development  
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Learning Management  
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทึเพ่ือการสื่อสารการึกกาา

และการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology  
for Communicative Education and Learning 

 

ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  

ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  

ETP306 การบริหารการ กึกาาและการประกันคุณภาพการ กึกาา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  

ETP403 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan : ID Plan  

  
2.1.1.2) วิชาชีพครูเลือก 3 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ETP221 การพัฒนาทักาะกระบวนการคิด 
Thinking Process Skill Development 

3(3-0-6) 

ETP223 
 

จิตวิทยาการแนะแนว 

Guidance Psychology 
3(2-2-5) 

ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการึกกาา 
Utilization of Community and Digital Resources for 
Education 

3(2-2-5) 

ETP321 
 

การ กึกาาแบบเรียนรวม 
Inclusive Education 

3(3-0-6) 

ETP322 การ กึกาาในอาเซียน 
Education in ASEAN 

3(3-0-6) 

ETP323 การวิจัยทางการึกกาา 

Educational Research 
3(2-2-5) 

ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเึา 3(3-0-6) 
 Psychology for Exceptional Children  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการึกกาา 3(3-0-6) 

 Planning and Educational Project Management  
ETP421 การสัมมนาทางการึกกาา 3(2-2-5) 

 Seminar in Education  
ETP422 ทักาะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Skills and Techniques of Learning Management  
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Model and Learning Management  
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการึกกาา 3(2-2-5) 

 Production of Multimedia for Education  
 

2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบูังคับเรียน 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 1    2(90) 

 Internship 1  
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 2    2(90) 

 Internship 2  
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 3    2(90) 

 Internship 3  
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4    6(290) 

 Internship 4  
 

2.2) กลุ่มวิชาเอก  80 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EGS205 สะเต็ม กึกาา 3(2-2-5) 
 STEM Education  

EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 
Science Learning Management in The Basic 
Education  

EGS403 วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Environmental Science for Teachers  

EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร์ 1(0-2-1) 
 Trends in Science Teaching  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 Biology for Teachers 1  
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 Biology for Teachers 2  
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 Chemistry for Teachers 1  
SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 Chemistry for Teachers 2  
SED201 วิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Earth Science for Teacher  
SEM104 คณิตึาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematics for Science Teaching  
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 Physic for Teachers 1  
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 Physic for Teachers 2  
SEP202 ดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Astronomy and Space for Teachers  
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Electricity and Energy for Teachers  
 

2.2.1) วิชาเอกเคมี  บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) 

 Chemistry Learning Management  
ECH302 การสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 

 Science communication  
SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 

 Chemical Safety for Teachers  
SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Organic Chemistry for Teachers  
SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 
Spectroscopy in Organic Chemistry for Teachers 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Inorganic Chemistry for Teachers  
SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู  3(2-2-5) 

 Instrumental Chemistry Analysis for Teachers  
SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Biochemistry for Teachers  
SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Inorganic Chemistry for Teachers  
SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Polymer Chemistry for Teachers  
SEC303 เทคโนโลยีปิโตรเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Petrochemical Technology for Teachers  
SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Physical Chemistry for Teachers  
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 

 Chemistry Research Project for Teachers  
SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Natural Products Chemistry for Teachers  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอัการภาาาอังกฤา 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อัการภาาาอังกฤาตัวแรกบ่งบอกถกงคณะ 
อัการภาาาอังกฤาตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถกงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถกงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถกงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
  
ECH หมู่วิชาการสอนเคมี 
EGS หมู่วิชาการสอนวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
ETP กลุ่มวิชาชีพครู 
SEB หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านชีววิทยา 
SEC หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านเคมี 
SED หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านภัยพิบัติ 

และบรรเทาสาธารณภัย 
SEM หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านคณิตึาสตร์ 
SEP หมู่วิชาการจัดการเรียนการสอนร่วมด้านฟิสิกส์ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป  6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 SEM104 คณิตึาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 
 SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกติ 24 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

(วิชาชีพครู) ETP106 ภาาาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 1 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

 SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
  รวมหน่วยกิต 23 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

(วิชาชีพครู) ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 

(วิชาเอก) SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SED201 วิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 23 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาทั่วไป 6 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทึเพ่ือการ

สื่อสารการึกกาาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 2 2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS205 สะเต็ม กึกาา 3(2-2-5) 

(วิชาเอก) SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEP202 ดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับครู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 23 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป 3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3(2-2-5) 

 EGS403 วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC303 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 23 
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป VGExxx หมวดวิชาึกกาาท่ัวไป 3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 3 2(90) 
ETP306 การบริหารการ กึกาาและการประกันคุณภาพ

การ กึกาา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 

 SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4    6(290) 
(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต 6 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP403 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
(วิชาชีพครูเลือก) xxxx วิชาชีพครูเลือก 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ECH302 การสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร์ 1(0-2-1) 

 SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 3(2-2-5) 
เลือกเสรี xxx เลือกเสรี 1 3 

 xxx เลือกเสรี 2 3 
รวมหน่วยกิต 17 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Educational Psychology for Teachers  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามึักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเึา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤาฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการึกกาา และจิตวิทยาให้ค าปรกกาา ทักาะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเึา แนวทางการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การึกกาารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามึักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP105 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
 Virtue, Morality, Ethics and Spirit of Being  

a Professional Teacher 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพึรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีึกกาา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP106 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Communication Language for Teachers  

หลักการ  และเทคนิควิธีการ ใช้ภาาาไทยและภาาาอังกฤา ฝึกปฏิบัติการฟัง 
การดู  การพูด การอ่าน และการ เขียน สามารถใช้วาทวิทยาส าหรับครู เ พื่อสื ่อความ หมาย 
ในการ เรียนการสอนและการสื่อสาร  สืบค้นสารนิ เทึ เ พื่อพัฒนาตนให้รอบรู ้  ทันต่อการ
เปลี ่ย นแปลง  ฝึกออกแบบการจัดการ เ รียนรู ้ เ พื ่อพัฒนาทักาะของผู ้ เ ร ียน ในด้านการฟัง    
การดู  การพูด การอ่าน และการเขียน  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP107 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Design and Development  

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานึกกาา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก   
ที่สอดคล้องกับบริบทสถานึกกาาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤาฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการึกกาา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี  หลักสูตรการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักาะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การฝึกปฏิบัติการหลักสูตรในสถานึกกาา 

 
ETP205 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Management  

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาึการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถกงสุขภาวะของผู้เรียน 
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ึาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดย ใช้
ความรู้เกี่ยวกับทฤาฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักาะในึตวรราที่ 21  การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาาา 
การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การึกกาาเรียนรวม การชี้แนะ
ผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานึกกาา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ึักยภาพ 

 
ETP206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Communication 

Education and Learning 
 

ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเึา โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤาฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทึเพ่ือการสื่อสาร
การึกกาาและการเรียนรู้ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถ
เลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทึเพ่ือการสื่อสารการึกกาาและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถ ใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Assessment  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักาณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเึา สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤาฎี การวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบ
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้
ผล การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน 
การเปน็ครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
ETP305 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning Innovation  

วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเึา โดยการึกกาา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤาฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
ETP306 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality Assurance  

วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธึาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานึกกาา
และชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการ กึกาาท่ีสอดคล้องกับสถานึกกาา ด้วยองค์
ความรู้ทางการบริหารการึกกาา ระบบสารสนเทึเพ่ือการบริหารสถานึกกาา การประกันคุณภาพ
การึกกาา และแนวคิดปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการึกกาาของ
สถานึกกาาแต่ละระดับการึกกาาและประเภทของการึกกาา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัึนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ 
เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง การ
สังเกตการบริหารและการประกันคุณภาพในสถานึกกาา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP403 คุรุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 

 Individual Development Plan : ID Plan  
จัดท าคุรุนิพนธ์ในรูปแบบรายงานวิชาการ ผลงานการึกกาาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่

สะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  แสดงถกงคุณลักาณะความเป็นครูผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาา  การร่วมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน  มีรายงานและผลงานอย่างต่อเนื่อง  และมีพัฒนาการความเป็นครูมืออาชีพ 

 
ETP221 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
 Thinking Process Skill Development  

 ความหมายและความส าคัญของการคิด และการพัฒนาการทางสติปัญญา แนวคิด ทฤาฎี
และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักาะกระบวนการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ ลักาณะการคิดการ
น าเสนอความคิดและแผนผังความคิด การส่งเสริมและพัฒนาทักาะการคิดข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง ทักาะการ
คิดวิเคราะห์ ทักาะการคิดสร้างสรรค์ ทักาะการคิดอย่างวิจารณญาณและทักาะการแก้ปัญหา      การ
ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักาะกระบวนการคิด เครื่องมือและ               การ
ประเมินผลทักาะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักาะกระบวนการ
คิด 

 
ETP223 จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Guidance Psychology  

 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนวจรรยาบรรณของนักแนะ
แนวกระบวนการและเทคนิคในการให้บริการแนะแนว รูปแบบของการจัดบริการแนะแนวการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาึักยภาพของบุคคล บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนวการบริหารงานแนะแนว และ
การประเมิน ผลการจัดบริการแนะแนว 

 
ETP224 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Community and Digital Resources for Education  

 ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล    
การส ารวจแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาึูนย์การเรียนรู้ในสถาน กึกาา         การ
จัดระบบฐานข้อมูล และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการึกกาา 

 
ETP321 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
 Inclusive Education  

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤาฎีที่เกี่ยวข้องกับการึกกาาแบบเรียน
รวม ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเึา การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการึกกาาแบบเรียนรวม เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทครูในการจัดการึกกาาแบบเรียนรวม การจัดการบริการสนับสนุน
ส าหรับชั้นเรียนรวม 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP322 การศึกษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 Education in ASEAN  

 วิวัฒนาการของการจัดการึกกาาของประเทึต่างๆ ในอาเซียน ปรัชญาการึกกาา ระบบ
การึกกาา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเึราฐกิ จการเมือง 
สังคมและบริบทท้องถิ่น ตลอดจนการบริหารและการประกันคุณภาพทางการึกกาาของประเทึในกลุ่ม
อาเซียน 

 
ETP323 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education Research  

 ความหมาย  แนวคิด  และความส าคัญของการวิจัยทางการึกกาา  จรรยาบรรณนักวิจัย  
ประเภทของการวิจัย  การเลือกปัญหาในการวิจัย  การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออก
แบบการวัดตัวแปร การออกแบบการเลือกตัวอย่าง  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการท าวิจัย
ทางการึกกาา และการเขียนรายงานการวิจัย 

 
ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
 Psychology of Exceptional Children   

 ลักาณะของเด็กที่มีความต้องการพิเึา ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของเด็กที่มี     ความ
ต้องการพิเึา ปัญหาที่มีต่อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กท่ีมีความต้องการพิเึา 
แนวทางการปฏิบัติต่อเด็กท่ีความต้องการพิเึา แหล่งบริการและการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเึา 

 
ETP325 การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา   3(3-0-6) 
 Planning and Educational Project Management  

 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ แนวการเขียนโครงการ
พัฒนาทางการึกกาาการฝึกการวางแผนการพัฒนาการึกกาาอย่างเป็นระบบการจัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสถาน กึกาา การจัดท าโครงการ กึกาาเพ่ือพัฒนาชุมชน และการประเมินผลโครงการ 

 
ETP421 การสัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar in Education  

 ความมุ่งหมาย รูปแบบกระบวนการของการสัมมนา การวางแผนการจัดการสัมมนา การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มของการึกกาาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติการฝึกทักาะ
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการพัฒนา
แนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ แสวงหาแนวคิดใหม่จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP422 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Skills and Techniques of Learning Management  
 ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของทักาะและเทคนิคการสอน ทักาะการน าเข้าสู่

บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งค าถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้
กิริยาท่าทางและวาจา การอธิบายยกตัวอย่างและการสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย
การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียน การสอนบทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด เทคนิคการสอนส าหรับชั้นเรียนรวม เทคนิคการจัดท าแผนการจัด
การ กึกาาเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักาะและเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับครู 

 
ETP424 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Model and Learning Management  
 ึกกาาวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่า งๆ 

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบและกระบวนการ ใช้สาระส าคัญในสาขา
วิชาเอก สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หรือแหล่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบหรือกระบวนการ ฝึกการสังเกตกระบวนการเรี ยนรู้ อภิปรายหรือ
สะท้อนความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจกระจ่างเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เสนอแนวทาง
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขก้น 

 
ETP425 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

 Production of Multimedia for Education  
 ความหมาย ความส าคัญ ลักาณะ ประเภทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยการวิเคราะห์

หลักการ แนวคิด ทฤาฎีที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติการออกแบบ สร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  ในการเรียน
การสอน ประเมินและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย 

 
ETP413 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 

 Internship 1  
 สรุปคุณลักาณะของตนเองและครูที่แสดงออกถกงความรักและึรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานึกกาา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักาณะอันพกงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การึกกาารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามึักยภาพ สรุปแนวทางและลักาณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานึกกาา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานึกกาา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานึกกาาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP414 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
 Internship 2  

 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการึกกาา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการึกกาา
ทีส่อดคล้องกับสถานึกกาาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาึการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักาณะอัน
พกงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านึาสตร์วิชาชีพครูและึาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักา์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานึกกาาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
 Internship 3  

 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาึชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การึกกาาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักาณะที่
พกงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขก้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักา์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานึกกาา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6(290) 
 Internship 4  

 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่
การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการ กึกาาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักาณะที่พกงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขก้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักา์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานึกกาาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EGS205  สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 STEM Education  
รู้และเข้าใจเชิงลกกในด้านสะเต็มึกกาา หลักของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักาะในึตวรราที่ 21 ใช้ความรู้และทักาะทางด้านวิทยาึาสตร์ 
คณิตึาสตร์ และึาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิึวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านกงถกงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทึและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีระบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มึกกาาได้อย่างมืออาชีพ 

 
EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
 Science Learning Management in The Basic Education  

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์การึกกาาขั้นพ้ืนฐาน  เนื้อหา
วิทยาึาสตร์ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาึาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้าง
สื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานึกกาา ใช้กระบวนการึกกาาชั้นเรียน
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 

 
EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Environmental Science for Teachers  

ลงพื้นที่เพ่ือึกกาาและเรียนรู้เรื่องบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การึกกาาชีวิตจริง สังคม สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักา์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาึาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ึกกาาจากท้องถิ่น จัดการ
เรียนรู้วิทยาึาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสม
กับผู้เรียน และประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

 
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Trends in Science Teaching  

ึกกาาค้นคว้าประเด็นส าคัญทางด้านการสอนวิทยาึาสตร์จากเอกสารทางวิทยาึาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ น าผลการึกกาามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล         
และเขียนบทความทางวิชาการประเด็นที่ึกกาา  
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 1  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การึกกาาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาึาสตร์ สมบัติ
และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพ้ืนฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซกม 
การสืบพันธุ์  พันธุึาสตร์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการท างานของพืชและสัตว์ พฤติกรรม 
นิเวึวิทยา น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ใน
ระดับการึกกาาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

 
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 1  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม 
ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านเคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น 

 
SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 2  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลึาสตร์เคมี จลนพลึาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของท้องถิ่น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SED201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Earth Science for Teacher  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้  องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการ
น าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาึบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของ
น้ าในมหาสมุทร กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาึโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม       
การพยากรณ์อากาึ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาึาสตร์ น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ และประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบในการจัดการเรียนการสอน 
 
SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematics for Science Teaching  

รอบรู้และปฏิบัติการค าควณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจ านวน ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น 
ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตึาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาึาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ 

 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Physic for Teachers 1  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนึาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งาน
และพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลึาสตร์ของ
ไหล คลื่นกล เสียง  น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์ ใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Physic for Teachers 2  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัึนึาสตร์ 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักา์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Astronomy and Space for Teachers  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราึาสตร์กับมนุาย์ในแต่ละยุค     
ทรงกลมฟ้า เวลาดาราึาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกา์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และ
วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 
เทคโนโลยีอวกาึ น าความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาึด้วยหลักวิทยาึาสตร์ 
สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาึาสตร์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทาง
ดาราึาสตร์ ใช้เครื่องมือและทัึนูปกรณ์ทางดาราึาสตร์เพ่ือสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราึาสตร์ บันทกก
ข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ด้านดาราึาสตร์และอวกาึเพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ และประยุกต์การใช้ความรู้ทางดาราึาสตร์ และอวกาึในการจัดการเรียนการสอน 

 
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Electricity and Energy for Teachers  

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การผลิต
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงาน
จากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับ
สิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาึาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และประยุกต์การใช้ความรู้ทางไฟฟ้าและพลังงานในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) 

 Chemistry Learning Management  
ึกกาาเกี่ยวกับเป้าหมายของการสอนเคมี หลักสูตรเคมีระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็นเฉพาะเจาะจงและประเด็นส าคัญของเนื้อหาในหลักสูตร กลยุทธ์การสอนเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้เคมีของนักเรียน ความรู้เดิมและแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนในวิชาเคมี การใช้สื่อนวัตกรรมการ
สอนเคมี การวัดและประเมินผลในรายวิชาเคมี ฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาเคมี  

 
ECH302 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science Communication  

ึกกาาหลักการและทฤาฎีการสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทึใน
การสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก (infographic) การสื่อสารด้วย 
Augmented Reality (AR) การสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่น  การวาดรูปวิทยาึาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทึ การน าเสนอความรู้วิทยาึาสตร์ในรูปแบบการแสดงวิทยาึาสตร์ (Science Show) และ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Chemical Safety for Teachers  

สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี จ าแนกประเภทของสารเคมี อธิบายอันตราย
จากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักาา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี 
วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง และ
บูรณาการความรู้เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
 
SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Organic Chemistry for Teachers  

อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง 
ประโยชน์และโทา การเตรียม และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และมีทักาะปฏิบัติการเคมีใน
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  

 
SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Spectroscopy in Organic Chemistry for Teachers  

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี -วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทร
เมทร ีและบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Inorganic Chemistry for Teachers  
อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การ

ค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน ประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวใน
การวิเคราะห ์และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Instrumental Chemistry Analysis for Teachers  
อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤาฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคการสกัด 

การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟีคเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเม
ตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี และบูรณาการความรู้
เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Biochemistry for Teachers  
 อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล์ 

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซกมของสิ่งมีชีวิต 
เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ และบูรณาการความรู้เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 
 
SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Inorganic Chemistry for Teachers  

อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤาฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุท
รานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักาณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลกก เคมีโค
ออร์ดิเนชันเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 

 Polymer Chemistry for Teachers  
อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์  ปฏิกิริยา

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ 
มีทักาะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

 
SEC303 เทคโนโลยีปิโตรเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Petrochemical Technology for Teachers  

อธิบายการเกิด องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี  อนุพันธ์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่ส าคัญของเชื้อเพลิงซากดกกด าบรรพ์ การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม การแยกส่วนต่าง ๆ 
กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ 
บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม 
และการน าสารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้
เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ มีทักาะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Physical Chemistry for Teachers  

อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤาฎีควอนตัม แก๊สและทฤาฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณ
หพลึาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย จลนพลึาสตร์ของปฏิกิริยาสาร
เชิงซ้อน และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Chemistry Research Project for Teachers  

ความรู้พ้ืนฐานการวิจัยทางเคมี ได้แก่ จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย 
สถิติในการวิจัย เพ่ือการวางแผนและการท าโครงการวิจัยทางเคมีรวมทั้งวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย และการออกแบบโครงการวิจัยทางเคมีระดับมัธยมึกกาา 

 
SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Natural Products Chemistry for Teachers  

วิถีชีวสังเคราะห์ของสารส าคัญ น้ ามันหอมระเหย เรซินและบาลซัม แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ 
ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ การสกัด การแยก การท าให้บริสุทธิ์การพิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิา การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์  ทักาะการสอนปฏิบัติการทางเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายนิติกร 

อ่อนโยน  
อาจารย ์ ปร.ด.(การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยึรีนครินทร  
วิโรฒ 

2561 12 12 12 12 12 

ค.ม. 
(การ กึกาา
วิทยาึาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ค.บ.  
(มัธยม กึกาา-
วิทยาึาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับหนก่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

2 นายวาิณุ    
สุทธิวรรณ 

อาจารย ์ กึ.ม. 
(วิทยาึาสตร กึกาา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 12 12 12 12 12 

ร.บ.  
(รัฐึาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2559 

ค.บ. 
(วิทยาึาสตร์ทัว่ไป) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ 2557 

3 นางสาว     
อรสา 
จรูญธรรม 

รองึาสตราจารย ์ ค.ด. 
(การประเมินและวัดผล
การ กึกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 12 12 12 12 12 

ค.ม. 
(วิจัยการ กึกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ึา.บ. 
(บริหารการ กึกาา) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2529 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย 
เกาตรึาสตร์ 

2524 

4 นางสาวจิตตรี  
พละกุล 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
(วิทยาึาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 12 12 12 12 12 

ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 

กึ.บ. (วิทยาึาสตร์-
เคมี) 

มหาวิทยาลัย 
ึรีนครินทรวิโรฒ 

2548 

5 นาง             
ณฐกมลวรรณ      
ึรีจั่นเพชร 

ผู้ช่วยึาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Polimer Science 
and Technology) 

The University of 
Manchester 

2547 12 12 12 12 12 

วท.ม.  
(พอลิเมอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.บ.  
(ปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์) 

มหาวิทยาลัยึิลปากร 2539 

6 นายตะวัน 
ไชยวรรณ 

อาจารย ์ วท.ม. (เคมีชีวภาพ) สถาบัน 
บณัฑิต กึกาาจุฬาภรณ์ 

2553 12 12 12 12 12 

วท.บ. (เคมี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยนเรึวร 2551 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายนิติกร 

อ่อนโยน  
อาจารย ์ ปร.ด.(การวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัยึรีนครินทร  
วิโรฒ 

2561 12 12 12 12 12 

ค.ม. 
(การ กึกาา
วิทยาึาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ค.บ.  
(มัธยม กึกาา-
วิทยาึาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับหนก่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

2 นายวาิณุ    
สุทธิวรรณ 

อาจารย ์ กึ.ม. 
(วิทยาึาสตร กึกาา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 12 12 12 12 12 

ร.บ.  
(รัฐึาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2559 

ค.บ. 
(วิทยาึาสตร์ทัว่ไป) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ 2557 

3 นางสาว     
อรสา 
จรูญธรรม 

รองึาสตราจารย ์ ค.ด. 
(การประเมินและวัดผล
การ กึกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 12 12 12 12 12 

ค.ม. 
(วิจัยการ กึกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ึา.บ. 
(บริหารการ กึกาา) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2529 

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย 
เกาตรึาสตร์ 

2524 

4 นางสาวจิตตรี  
พละกุล 
 

อาจารย ์ วท.ม. 
(วิทยาึาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 12 12 12 12 12 

ส.บ. (อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 

กึ.บ. (วิทยาึาสตร์-
เคมี) 

มหาวิทยาลัย 
ึรีนครินทรวิโรฒ 

2548 

5 นาง             
ณฐกมลวรรณ      
ึรีจั่นเพชร 

ผู้ช่วยึาสตราจารย ์ Ph.D.  
(Polimer Science 
and Technology) 

The University of 
Manchester 

2547 12 12 12 12 12 

วท.ม.  
(พอลิเมอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.บ.  
(ปิโตรเคมีและวัสดุพอ
ลิเมอร์) 

มหาวิทยาลัยึิลปากร 2539 

6 นายตะวัน 
ไชยวรรณ 

อาจารย ์ วท.ม. (เคมีชีวภาพ) สถาบัน 
บัณฑิต กึกาาจุฬาภรณ์ 

2553 12 12 12 12 12 

วท.บ. (เคมี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยนเรึวร 2551 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู 
ผู้สอนนอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนตามประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้สอนมีปริญญาหรือประกาึนียบัตรบัณฑิตทางการึกกาาระดับปริญญาตรีประกาึนียบัตร
บัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ระดับใดระดับหนก่ง หรือต้องผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ
ครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
 2)  มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมึกกาาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขก้นไป 
 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักาณะใดลักาณะหนก่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ  
งานวิจัย อย่างน้อย 3 ชิ้นงาน กรณีบทความ อย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรืออาชีวึกกาาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน ในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวึกกาาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 3 ปี ในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวึกกาา ภายใน 3 ปี
การ กึกาา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาาในระหว่างการึกกาาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 1-4 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
 การปฏิบัติการสอนในสถานึกกาาของคณะครุึาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานึกกาา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานึกกาาโดยอิสระ ควบคู่กับการ
นิเทึ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทกกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจาก
การสอน การสัมมนาทางการ กึกาา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักาณะการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา  คณะครุึาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน              

ที่นักึกกาาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถนะของนักึกกาาที่พกงประสงค์เพ่ือให้นักึกกาาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถนะทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ึาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
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4.1.2 มีสมรรถนะทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤาฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทกกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน  ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน  วัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ บันทกกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาึักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาึการเรียนรู้                      
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

 4) ตระหนักถกงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤาฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทกกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาึักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักาณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านกก
ในการพัฒนาสังคม 

 
4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1  ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 1 ภาคการึกกาาที่  2         ปีการึกกาาที่  1  
4.2.2  ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 2 ภาคการึกกาาที่  2        ปีการึกกาาที่  2  
4.2.3  ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 3 ภาคการึกกาาที่  2         ปีการึกกาาที่  3  
4.2.4  ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4 ภาคการึกกาาที่  1       ปีการึกกาาที่  4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  
(40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติ งาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานึกกาา  หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีึักยภาพทางด้านการวิจัยทางการึกกาา สามารถึกกาาต่อและท าวิจัยในระดับการึกกาา

ที่สูงขก้นได ้
5.2.2 มีทักาะการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
5.2.3 มีทักาะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาผู้เรียน 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการึกกาาท่ี 1-2 ปีการึกกาาท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการึกกาา และพัฒนาการเรียนรู้ มีการปฐมนิเทึนักึกกาาในเรื่องการท า

วิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรกกาา จัดท าบันทกกการให้ค าปรกกาาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ึกกาา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลโดยอาจารย์นิเทึ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานึกกาา ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด

ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1  ความสามารถด้านการสอน นักึกกาาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถใช้ คอมพิว เตอร์ ร วมถก ง โปรแกรมทาง
คณิตึาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มี
ทักาะการฟั ง  พูด  อ่าน  เขี ยน ภาาาไทยและ
ภาาาอังกฤาและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ เรียน  เข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน ซก่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง  

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ นักึกกาามีความรู้ความเข้าใจอย่างลกกซก้งในเนื้อหาวิชา
ของการสอน  จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักาะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
ตระหนักในคุณค่าของภาาาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู  รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรและน าความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อ่ืนๆ ได้  

1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
พอเพียงและลักาณะความเป็นไทย 

นักึกกาามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีึีลธรรม  

1.4 ด้านบุคลิกภาพ มีทักาะทางสังคมท าให้นักึกกาามีมนุายสัมพันธ์
ที ่ด ีสามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรกกาาแก่
นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรึิาย์ รักงาน
สอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
เสมอต้นเสมอปลาย  มีจิตสาธารณะและสามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองได ้ แต ่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  

1.5 มีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักึกกาามีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร และจัดโครงการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ึรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ึิาย์ ครอบครัว สังคมและประเทึชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักาณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน       
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ        
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน และ
สภาพแวดล้อม โดยอาึัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สกกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านกกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทึชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลี ยน
ผลงาน  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง

ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
3) การเรียนรู้จากกรณีึกกาา 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
5) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาาวิธี 
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณี กึกาา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาาและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤาฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
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พัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทึและการ
สื่อสารการึกกาาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการึกกาาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาาาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักาะการนิเทึและการสอนงาน 
ทักาะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักาะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักาะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักาะึตวรราที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามึาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤาฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลกกซก้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาาาไทยและภาาาอังกฤาเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้เห็นคุณค่าและความส าคัญของึาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
5) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
7) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤาฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วย

ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
11) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 
6) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทึจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านกกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม  (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านกงถกง
ความรู้ หลักการทางทฤาฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธึาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขก้น 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัึน์เป็นพื้นฐาน  
2) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
5) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
6) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
7) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักาะการคิดขั้นสูง 
8) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
9) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
10) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
11) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาาวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
5) วัดและประเมินจากผลการึกกาาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
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6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 
2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจความรู้สกกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง

สังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเึราฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานึกกาา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
4) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
5) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการึกกาาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักาะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความร้หรือประเด็น ปัญหาทางการึกกาาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทึในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทึ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทึโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทึ อีกทั้งตระหนักถกงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการึกกาาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาาโดยการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานึกกาาเป็นประจ าทุกปี 

3) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการึกกาาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทึและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี 

5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน

การ กึกาา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการึกกาาที่มี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทึและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินจากการฝึกทักาะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน    
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน    
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความร้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และึักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเึา หรือผู้เรียนที่มี         
ข้อจ ากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์    
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา  
ด้วยความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรบัผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยกดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาึ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานึกกาาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
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และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ึักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักาะึตวรราที่  21 เช่น ทักาะ          
การเรียนรู้ ทักาะการรู้เรื่อง ทักาะการคิด ทักาะชีวิต ทักาะการท างานแบบร่วมมือ ทักาะการใช้
ภาาาเพ่ือการสื่อสาร ทักาะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักาะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาาโดยการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานึกกาาเป็นประจ าทุกปี 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานึกกาา 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักาะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) วัดและประเมินผลจากกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานึกกา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1.  ECH301 การจัดการเรียนรู้
เคมี 

                        

2.  ECH302 การสื่อสารทาง
วิทยาึาสตร์ 

                        

3.  EGS205 สะเต็มึกกาา                         
4.  EGS308 การจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ระดับการ กึกาาขั้น
พ้ืนฐาน 

                        

5.  EGS403 วิทยาึาสตร์
สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
6.  EGS404 แนวโน้มการสอน
วิทยาึาสตร์ 

                        

7.  ETP104 จิตวิทยาการเรียนรู้
ส าหรับครู 

                        

8.  ETP105 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

                        

9.  ETP106 ภาาาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 

                        

10.  ETP107 การออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตร 

                        

11.  ETP205 วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

                        



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

51 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
12.  ETP206 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทึเพ่ือการ
สื่อสารการึกกาาและ 
การเรียนรู้ 

                        

13.  ETP221 การพัฒนาทักาะ
กระบวนการคิด 

                        

14.  ETP223 จิตวิทยาการแนะ
แนว 

                        

15.  ETP224 การใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและดิจิทัลเพ่ือ
การ กึกาา 

                        

16.  ETP302 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

                        

17.  ETP305 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
18. ETP306 การบริหาร
การ กึกาาและการประกัน
คุณภาพการ กึกาา 

                        

19.  ETP321 การ กึกาา
แบบเรียนรวม 

                        

20. ETP322 การ กึกาาใน
อาเซียน 

                        

21.  ETP323 การวิจัยทาง
การ กึกาา 

                        

22.  ETP324 จิตวิทยาเด็กพิเึา                         
23. ETP325 การวางแผนและ
การบริหารโครงการพัฒนา
การ กึกาา 

                        

24.  ETP403 คุรุนิพนธ์                         
25.  ETP413 ปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาา 1                            
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
26.  ETP414 ปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาา 2    

                        

27.  ETP415 ปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาา 3    

                        

28.  ETP416 ปฏิบัติการสอนใน
สถานึกกาา 4    

                        

29.  ETP421 การสัมมนาทาง
การ กึกาา 

                        

30.  ETP422 ทักาะและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

                        

31.  ETP424 รูปแบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

                        

32.  ETP425 การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการ กึกาา 

                        

33. SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 
1 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
34. SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 
2 

                        

35.  SEC101 เคมีส าหรับครู 1                         
36.  SEC102 เคมีส าหรับครู 2                         
37.  SEC104 ความปลอดภัย
ทางเคมีส าหรับครู 

                        

38.  SEC201 เคมีอินทรีย์
ส าหรับครู 

                        

39.  SEC202 สเปกโทรสโกปี
ทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 

                        

40.  SEC203 เคมีวิเคราะห์
ส าหรับครู 

                        

41.  SEC204 การวิเคราะห์ทาง
เคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู 

                        

42.  SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู                         
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
43.  SEC301 เคมีอนินทรีย์
ส าหรับครู 

                        

44.  SEC302 เคมีพอลิเมอร์
ส าหรับครู 

                        

45.  SEC303 เทคโนโลยี
ปิโตรเลียมส าหรับครู 

                        

46.  SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์
ส าหรับครู 

                        

47.  SEC305 โครงการวิจัยทาง
เคมีส าหรับครู 

                        

48.  SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติส าหรับครู 

                        

49.  SED201 วิทยาึาสตร์โลก
ทั้งระบบส าหรับครู 

                        

50.  SEM104 คณิตึาสตร์
ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร์ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
51.  SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1                         
52.  SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2                         
53.  SEP202 ดาราึาสตร์และ
อวกาึส าหรับครู 

                        

54.  SEP301 ไฟฟ้าและพลังงาน
ส าหรับครู 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการึกกาาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ึ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 นักศึกษาครู (Student Teacher) นักึกกาามีความรอบรู้ในหลักการ ทฤาฎี เนื้อหาวิชาเอก 

สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลกกซก้ง ทักาะปฏิบัติการทางวิทยาึาสตร์
และเทคโนโลยี และมีจิตวิทยาึาสตร์ ท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

2 ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ผู้ช่วยการจัดการเรียนรู้ที่มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤาฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูและวิชาเอก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทึในการสืบค้น       
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคิดวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล 

3 ผู้สอนร่วม (Co-teacher) เป็นผู้สอนร่วมที่ร่วมจัดการเรียนรู้เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไปในชั้น
เรียนภายใต้การก ากับของครูประจ าการที่มีความรอบรู้ในหลักการ ทฤาฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู ตลอดจนใช้สารสนเทึจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
ตื่น สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

4 ครูผู้สอน (Teacher) เป็นครูผู้สอนที่มีความรู้ที่ถูกต้องเทียบเท่าครูประจ าการ ประยุกต์ใช้
ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
รวมทั้งมีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน น าแนวคิดปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการึกกาาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ึ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ึ. 2561 (ภาคผนวก ก)  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทึ เรื่อง  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ         

คุณค่าความเป็นอาจารย์ รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม กึกาา พ.ึ. 
2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเข้าโครงการพัฒนาอาจารย์ของ       
คณะครุึาสตร์  

1.2 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกกาา ให้มีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรกกาาเป็น
ประจ าทุกปีการึกกาาเพ่ือท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการ
พัฒนานัก กึกาา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน านักึกกาาและการพัฒนานักึกกาาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตวิธีการสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในหลักสูตร 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์              
ในหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพูนทักาะในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

2.1.2 สนับสนุนด้านการึกกาาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทึและ/หรือต่างประเทึ หรือการลาเพ่ือ เพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงึิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในสถานึกกาาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทึ และต่างประเทึ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทึและ/หรือต่างประเทึ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ึ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซก่งท าหน้าที่ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ที่จัดการึกกาา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
กรณีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
หลักสูตรเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไปจกงมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 6 คน 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน       
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยึาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยึาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักาณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาแห่งชาติ พ.ึ. 2552 และมี
คุณลักาณะตามอัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาแห่งชาติ 
พ.ึ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักาะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักาะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ 
  2.1.5 ด้านทักาะการจัดการเรียนรู้ 
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 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  ส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการึกกาาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเึาได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการึกกาา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการ กึกาาในปีการึกกาานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกกาาทางวิชาการให้แก่นักึกกาาทุกคน โดยนักึกกาาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรกกาากับอาจารย์ที่ปรกกาาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกกาาทางวิชาการให้แก่นักึกกาา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรกกาา (Office Hours) เพ่ือให้นักึกกาาเข้าปรกกาาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรกกาากิจกรรมเพ่ือให้
ค าปรกกาาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักึกกาา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักึกกาามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น    

ค าร้องขอดูกระดาาค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการึกกาา (ก.ค.ึ.) ให้เ ตรียมครูรุ่น
ใหม่เพ่ือทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถกงปี พ.ึ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ กึกาาสายงานการสอนที่ครบเกาียณอายุราชการ ระหว่างปี พ.ึ. 2562-2567 พบว่า
มีความต้องการครูเพ่ือทดแทนครูเกาียณอายุราชการในสาขาวิชาวิทยาึาสตร์ จ านวน 7,062 คน และ
สาขาวิชาเคมี จ านวน 5,810 คน 
(ที่มา : ชนิตา รักา์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการใน
อนาคต.ทุนสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักึกกาามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนัก กึกาาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักึกกาา
ให้ได้นักึกกาาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการึกกาาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักึกกาา 
    2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานัก กึกาาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักึกกาา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักึกกาา 
   ผลที่เกิดกับนักึกกาามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนัก กึกาา 
   2) การส าเร็จการึกกาาของนัก กึกาา 
   3) ความพกงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนัก กึกาา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการึกกาาระดับปริญญาโทขก้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาาาอังกฤาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาึคณะกรรมการ       
การอุดม กึกาา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาาาอังกฤาของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรกกาาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักาณะบัณฑิตท่ีพกงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเึาถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนัก กึกาา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเึาต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเึา
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการึกกาาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการึกกาาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาึมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเึา 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพกงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมึกกาา พ.ึ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม กึกาา พ.ึ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุึาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงาน         
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเึราฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยกดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดม กึกาา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าึกกาา คุณลักาณะบัณฑิตและพัฒนานักึกกาาให้มี
คุณลักาณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักึกกาาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์ 
จัดอาจารย์นิเทึ เตรียมความพร้อมของนัก กึกาา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



63 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

63 

   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล       
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการึกกาา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนัก กึกาา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซก่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา       
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนัก กึกาา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักาะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักาณะอันพกงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการึกกาา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพกงพอใจของนักึกกาาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการึกกาา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 4 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเึราฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักาณะที่พกงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
   5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมึกกาาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนัก กึกาา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัึนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ              
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนัก กึกาา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถกงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น          
ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุึาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน 
การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องส าหรับการเรียนการสอน 22 

2 
สถานึกกาาเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านตามเกณฑ์
ของคุรุสภา 

188 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 120 
4 Notebook 13 
5 LCD Projector 24 
6 ห้องปฏิบัติการสอนวิทยาึาสตร์ึกกาา 1 
7 ล าโพงขยาย 15 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทึ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทาง ซก่งมีหนังสือทางด้านวิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี
วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทึไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม ดีวีดีรอมการ กึกาา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทึ ในการจัดซื้อหนังสือ และ

ต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักึกกาาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน การสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
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หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเึาที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อ

จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัึนูปกรณ์ ซก่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพกงพอใจของนักึกกาาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการึกกาาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 
 

X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
(3) มีรายละเ อียดของร ายวิชา  และรายละเ อียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการึกกาา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การ กึกาาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการึกกาา 

X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต/นักึกกาาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการึกกาา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทึ อบรม
หรือค าแนะน าด้านึาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนก่งครั้ง 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพกงพอใจของนิสิต/นักึกกาาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพกงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

(13) นิสิต/นักึกกาาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานึกกาาเป็นประจ าทุกปี
การ กึกาา 

X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/
หรือ การปรกกาา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน และก าหนดให้คณาจารย์เขียน 
มคอ.3 ทุกรายวิชาที่สอน และให้ปรับปรุงให้ปัจจุบันทุกภาคการึกกาา 

1.1.2 ส่วนช่วงหลังการสอน คณะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักึกกาา
และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก กึกาา  

1.1.3 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง ท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักาะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 นักึกกาาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย  
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักาะการสอน และ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 นัก กึกาาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการึกกาาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักึกกาา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ

จาก มคอ.7 พร้อมทั้งวิเคราะห์ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตรจะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซก่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
............................................. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 2551 เพ่ือให้         
การจัดการึกกาาและการบริหารการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ อาึัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
พ.ึ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤึจิกายน         
พ. .ึ 2557 จกงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักึกกาาที่เข้าึกกาาตั้งแต่ภาคการึกกาาที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมึกกาา” หมายความว่า สถาบันการึกกาาที่มีการจัดการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                                                                                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี ” หมายความว่ า อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                                                               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะ” หมายความว่า คณะหรือหน่วยงานที่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตรี ที่นักึกกาาสังกัด มห า ว ิท ย าล ัย ร า ชภ ัฏ ว ไ ล ยอล ง กร ณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์          
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีของคณะ  
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“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการคณะที่นักึกกาาสังกัด 
“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“นายทะ เบี ย น ”  หมายความว่ า  ผู้ ซก่ ง ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จ า กมหาวิ ท ย าลั ย                           
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของนัก กึกาา 

“อาจารย์ที่ปรกกาา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรกกาาของ
นักึกกาาแต่ละหมู่เรียน 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า อาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“นักึกกาา” หมายความว่า นักึกกาาที่ึกกาาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

“นักึกกาาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า นักึกกาาที่ลงทะเบียนเรียนและึกกาา
เป็นรายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการึกกาาปกติ” หมายความว่า ภาคการึกกาาที่ 1 และภาคการึกกาาที่ 2 ที่มี           
การจัดการึกกาาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการึกกาาหลังภาคการึกกาาที่ 2 ของปีการึกกาา
ปัจจุบัน และก่อนภาคการึกกาาที่ 1 ของปีการึกกาาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
โดยเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการึกกาาที่นักึกกาาได้รับ        
แต่ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยึกกาาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องึกกาารายวิชานั้นอีก 

“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชา              
ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยและให้หมายความรวมถกงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชา                
จากหลักสูตรสถาบันอุดมึกกาาอ่ืนที่ได้ึกกาาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต        
จากการึกกาานอกระบบ การึกกาาตามอัธยาึัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช้ 
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โดยไม่ต้องึกกาารายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนก่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไม่
น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)” หมายความว่า เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้           
ตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาึ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว        
ในข้อบังคับนี้ หรือซก่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักาาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาึ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยให้มีหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคล 
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 
6.2 คณะกรรมการวิชาการ 
6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 
6.4 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6.5 อาจารย์ที่ปรกกาา 

ข้อ 7 การแต่งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ึ. 2547 

ข้อ 8 อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ึ. 2547 

ข้อ 9 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย 
9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาึกกาาทั่วไป           

เป็นกรรมการ 
9.3 นายทะเบียน  เป็นกรรมการ 
9.4 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
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9.5 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 1 คน          
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 พิจารณากลั่นกรองร่า งประกาึ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ เกี่ยวกับ               

การจัดการ กึกาาก่อนน าเสนอสภาวิชาการ 
10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเึา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
10.3 ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบั งคับ 

ประกาึ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนัก กึกาา 
10.5 พิจารณากลั่นกรองผู้ส าเร็จการึกกาาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะส าเร็จ

การ กึกาาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีต่อสภาวิชาการ 
10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 
10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ 11 ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซก่งบริหาร          
งานวิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซก่งคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วย 

11.1 คณบดี เป็นประธาน 
11.2 ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการ 
11.3 รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.4 หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาการคณะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การ กึกาา 
12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  
12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)       
ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตราก าลังผู้สอน 
12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเึา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกกาา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักึกกาาทุกชั้นปีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการด าเนินการประกันคุณภาพการ กึกาา 
12.10 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 13  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จากอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ข้อ 14  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดม กึกาาหรือประกาึอ่ืนใดของกระทรวงึกกาาธิการหรือสภาวิชาชีพ 
14.2  จัดท าโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ต ารา สื่อ ประกอบการเรียน         

การสอน และจัดท าแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)       
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดท าอัตราก าลังผู้สอนเสนอต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.5  เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเึา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชา 
14.6  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกกาาต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 
14.7  เสนอแผนการด าเนินการพัฒนานักึกกาาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
14.8  ด าเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจ าปีตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
14.9  ด าเนินการประกันคุณภาพการึกกาาของหลักสูตร  
14.10 ด าเนินงานตามประกาึมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
14.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ข้อ 15 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรกกาา โดยมีหน้าที่                  
ให้ค าปรกกาาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่ วนใน                  
การประเมินผลความก้าวหน้าในการึกกาาของนัก กึกาา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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หมวด 2 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 16 การจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปี

การึกกาาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการึกกาาปกติ คือ ภาคการึกกาาที่  1 และภาคการึกกาาที่ 2 โดยแต่
ละ           ภาคการึกกาามีระยะเวลาึกกาาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการึกกาาภาค                     
ฤดูร้อนต่อจากภาคการึกกาาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการึกกาาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับ
การ กึกาาภาคปกติ 

ข้อ 17 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
17.1 รายวิชาภาคทฤาฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า             

15 ชั่วโมงต่อภาคการึกกาาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ                  

ภาคการึกกาาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ                  

ภาคการึกกาาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
17.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการึกกาาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ข้อ 18 การจัดการ กึกาา มีดังนี้ 

18.1 การึกกาาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เป็นการจัดการึกกาาที่มี 
การลงทะเบียนเรียนในภาคการึกกาาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  และ           
ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.2 การึกกาาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Education) เป็นการจัดการึกกาา
ที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการึกกาาปกติและภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.3 การึกกาาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา (Particular Time Period Education)         
เป็นการจัดการึกกาาในบางช่วงเวลาของปีการึกกาา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือตามประกาึ
ของมหาวิทยาลัย 

18.4 การึกกาาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการึกกาาโดยใช้       
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทึต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
หรือตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.5 การึกกาาแบบชุดวิชา (Module Education) เป็นการจัดการึกกาาเป็น     
ชุดรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.6 การึกกาาแบบเรี ยนครั้ งละรายวิชา (Block Course Education) เป็น                    
การจัดการึกกาาที่ก าหนดให้นักึกกาาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 
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18.7 กา รึก ก า า แ บบ นา น าช า ติ  ( International Education)  เ ป็ น ก า ร                    
จัดการึกกาาโดยใช้ภาาาต่างประเทึทั้งหมดซก่ งอาจจะเป็นความร่วมมือของสถานึกกาา                  
หรือหน่วยงานในประเทึ หรือต่างประเทึ และมีการจัดการให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร
สากล 

18.8 การึกกาาแบบสะสมหน่วยกิต (Pre-degree Education) เป็นการึกกาาแบบ
รายวิชาเพ่ือสะสมหน่วยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.9 การึกกาาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 
Degree Program) เป็นการจัดการึกกาาที่ให้ผู้เรียนึกกาาในระดับปริญญาตรีพร้อมกัน 2 หลักสูตร 
โดยผู้ส าเร็จการึกกาาจะได้รับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.10 การึกกาาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาที่  2  ( The Second 
Bachelor’s Degree Program) เป็นการจัดการึกกาาที่ให้ผู้เรียนที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วมาึกกาา     
ในระดับปริญญาตรีเพื่อรับปริญญาที่ 2 ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.11  การึกกาาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (Bachelor’s Honors 
Program) เป็นการจัดการึกกาาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเึาด้านสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ได้ึกกาาตามึักยภาพ ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

18.12 การึกกาารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาึของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 19 หลักสูตรการึกกาาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซก่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม           
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม          
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม          
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ข้อ 20 ระยะเวลาการึกกาาของการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
20.1 ระยะเวลาการึกกาาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการึกกาา ดังนี้ 
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20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการึกกาาไม่น้อยกว่ า                            
5 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 6 ปีการึกกาา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อยกว่า                    
6 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 8 ปีการึกกาา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อยกว่า                    
8 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 10 ปีการึกกาา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อย
กว่า 4 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 4 ปีการึกกาา 

20.2 ระยะเวลาการึกกาาของการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้ใช้เวลาการึกกาา ดังนี้ 
20.2.1 หลักสู ตรระดับอนุปริญญา ใช้ เวลาในการึกกาาไม่น้ อยกว่ า                             

10 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 9 ปีการึกกาา 
20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อยกว่า  

14 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 12 ปีการ กึกาา 
20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อยกว่า  

17 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 15 ปีการ กึกาา 
20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการึกกาาไม่น้อย

กว่า 8 ภาคการึกกาาปกติและไม่เกิน 6 ปีการึกกาา 
20.3 ระยะเวลาการึกกาาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดม กึกาาและตามประกาึของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าึกกาา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักึกกาา 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 22 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักึกกาา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ต้องส าเร็จ
การึกกาาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมึกกาาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการึกกาาที่กระทรวงึกกาาธิการ
รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องส าเร็จการึกกาาระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการึกกาาท่ีกระทรวงึกกาาธิการรับรอง  

22.3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
22.4 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซก่งสังคมรังเกียจ 
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22.5 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าึกกาาหรือตามประกาึของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 23 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักึกกาาสะสมหน่วยกิต  
23.1 ส า เร็ จการึกกาา ไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมึกกาาตอนต้นหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการึกกาาที่กระทรวงึกกาาธิการรับรอง  
23.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
23.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซก่งสังคมรังเกียจ 
23.4 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาึของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 24 การขก้นทะเบียนเป็นนักึกกาา 

24.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักึกกาาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการึกกาาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจกงจะมีสภาพเป็นนักึกกาา 

24.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักึกกาาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการึกกาาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักึกกาา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 ประเภทนัก กึกาา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
25 .1  นักึกกาาเต็ม เวลา หมายถก ง  นักึกกาาที่มี การลงทะเบียน เรี ยน                                                              

ในภาคการึกกาาปกติไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน             
9 หน่วยกิต 

25.2 นักึกกาาไม่ เต็ มเวลา หมายถก ง นั กึกกาาที่ มี การลงทะเบียนเรี ยน                                                                      
ในภาคการึกกาาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

ข้อ 26 การลงทะเบียนเรียน 
26.1 นักึกกาาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการึกกาาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักึกกาา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักาาสภาพ
นักึกกาา 

26.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเ งิน
ค่าธรรมเนียมการึกกาาให้เป็นไปตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแต่ละภาคการึกกาาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียน       
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการึกกาาปกติ
และภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส าหรับภาคการึ กกาาที่นักึกกาาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจึกกาา 
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หรือภาคการึกกาาที่นักึกกาาจะส าเร็จการึกกาา หรือนักึกกาาที่ขอยกเว้นการลงทะเบียนรายวิชา  
สามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือกรณีจะขอส าเร็จการึกกาาในภาคการึกกาานั้น 
นักึกกาาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการึกกาาปกติ    
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาค
ฤดูร้อน ทั้งนี้ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกกาา ประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ก่อนการลงทะเบียน  

การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือตามประกาึของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการึกกาาให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า              
8 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการึกกาาปกติ  

นักึกกาาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ใน
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้อใดข้อหนก่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการึกกาาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
และจะต้องมีนักึกกาาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาึกกาาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปิดสอน
ให้แก่นัก กึกาาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและมีผลการประเมินไม่ผ่านเท่านั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เปิดสอนได้ตามความจ าเป็นโดยความ
เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ต้องึกกาาเป็นภาคการึกกาาสุดท้าย เพ่ือให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.4 นักึกกาาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด            

จะถูกปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
26.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้

นักึกกาาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ             
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนหมดก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักึกกาาที่ขก้นทะเบียนเป็นนักึกกาาในหลักสูตรหนก่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนก่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาึของมหาวิทยาลัย 

26.7 นักึกกาามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

26.8 นักึกกาาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีส าเร็จการ กึกาาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่ึกกาา
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อยู่ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด หรือเป็นนักึกกาาที่ก าลังึกกาาอยู่ในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ       
2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนก่ง หรือ
จ ากัดจ านวนนักึกกาาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนก่ง 

26.10 นักึกกาาต้องตรวจสอบสถานสภาพการเป็นนักึกกาาก่อน ถ้าไม่มีสิทธิใน
การลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการึกกาาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอ
ค่าธรรมเนียมการึกกาานั้น ๆ คืน 

26.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนัก กึกาา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักึกกาาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

26.12 นักึกกาาสามารถลงทะเบียนเรียนต่างมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) 
นักึกกาาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 

D หรือ P ก่อนลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่อง           
เป็นโมฆะ เว้นแต่บางหลักสูตรที่มีลักาณะเฉพาะหรือภายใต้การควบคุมขององค์กรวิชาชีพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเป็น F ได้ ยกเว้นการลงทะเบียนในภาคการึกกาา
สุดท้ายเพื่อให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
28.1 รายวิชาใดที่นักึกกาาสอบได้ D+ หรือ D นักึกกาาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักึกกาาที่ได้ F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า D หรือ P  

28.3 นักึกกาาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ เพ่ือให้ครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

28.4 นักึกกาาที่ได้รับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อ่ืน ๆ แทนได้ ทั้งนี้หากเรียนครบตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว จะไม่เลือกรายวิชาเรียนแทน
ก็ได้ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถกง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการึกกาาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
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29.2  นักึกกาาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักึกกาาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเึาได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการึกกาาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการึกกาาเช่นเดียวกับ
นักึกกาาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลา 

ข้อ 30 การขอเปิดหมู่เรียนพิเึา  
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเึาที่เปิดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ให้เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้ 
30.1 เป็นภาคการึกกาาสุดท้ายที่นักึกกาาจะส าเร็จการึกกาา  แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นัก กึกาาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
30.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 
30.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกต ิ
30.4 นักึกกาาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเึาภายในสัปดาห์แรกของการเปิด             

ภาคการึกกาา 
ข้อ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 

31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดย            
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกกาาก่อน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของ                   
ภาคการึกกาาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการึกกาาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 26.3 แต่จ านวนหน่วยกิต    
ที่คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาค
การ กึกาาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 32 การลงทะเบียนเพื่อรักาาสภาพนัก กึกาา 
32.1 นักึกกาาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักาาสภาพนัก กึกาาตามประกาึของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพ้นสภาพนัก กึกาา 
32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักาาสภาพนักึกกาาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการึกกาาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกจากวันเปิดภาคการึกกาา       
ภาคฤดูร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การวัดผลและการประเมินผลการึกกาารายวิชา ให้เป็นไปตามหมวด 7 การวัดและ         
การประเมินผล 
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หมวด 6 
การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 
ข้อ 34 การเรียน 

นัก กึกาาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น จกงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักึกกาามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ให้ยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบพร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกกาาและให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 
ก่อนการสอบปลายภาคการึกกาา 1 สัปดาห์ ส าหรับนักึกกาาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับ                
ผลการเรียนเป็น F หรือ NP 

ข้อ 35 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ กึกาา 
35.1 นักึกกาาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจึกกาาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร         

ถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการ กึกาายังไม่สมบูรณ์ 
35.2 ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจึกกาา นักึกกาาจะต้อง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามข้อก าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทึหรือพ่ีเลี้ยง
ในหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจึกกาาอาจพิจารณาส่งตัวกลับและด าเนินการให้               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ กึกาาใหม่ 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 
 

ข้อ 36 ให้มีการประเมินผลการ กึกาาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
36.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 
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 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการึกกาาในรายวิชาที่บังคับเรียนตามหลักสูตร ระดับ
คะแนนที่ถือว่าได้รับการประเมินผ่านต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านัก กึกาาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ า
กว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน F  สามารถเปลี่ยนไป
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วนการประเมินผลการึกกาาในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจึกกาา และรายวิชาสหกิจึกกาา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” 
ถือว่าสอบตก นักึกกาาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

36.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักาณ์การประเมินผล ดังนี้ 
 

สัญลักาณ์ ความหมาย 
 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม 
P (Pass) ผลการประเมินผ่าน 
NP (No Pass) ผลการประเมินไม่ผ่าน 
W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ 
T (Transfer of Credits) การยกเว้นการเรียนรายวิชา 
I (Incomplete) ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ 
Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเึา โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม หรือใช้ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะและรายวิชา 
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมถ้าได้ผลการประเมินไม่ผ่าน (NP) นักึกกาาต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่จนกว่าจะผ่าน    

ข้อ 37 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักาณ์ต่างๆ  มีดังนี้ 
37.1  Au (Audit) ใช้ส าหรับการประเมินผ่านในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เป็นพิเึาโดยไม่นับหน่วยกิต      
37.2  W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทกกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก

รายวิชานั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและใช้ในกรณีที่นักึกกาาลาพักการึกกาาหรือถูกสั่งให้พักการึกกาาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการึกกาานั้นแล้ว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใช้ส าหรับบันทกกการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทกกการประเมินผลในรายวิชาที่ผลการ
เรียนไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการ กึกาา นัก กึกาาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อ
เปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการึกกาาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักึกกาายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนประเมินผลการึกกาาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน                   
ภาคการึกกาาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการึกกาาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผล
การึกกาาเป็น “F” เว้นแต่กรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนักึกกาา อธิการบดีอาจให้ขยายเวลาต่อไปได้ 

37.4.2 กรณีนัก กึกาาขาดสอบปลายภาค และได้รับอนุญาตให้สอบ แต่ไม่
มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือส าหรับนักึกกาาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
การึกกาาจากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการึกกาาถัดไป หากอาจารย์ไม่ส่งผลการึกกาาตาม
ก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการึกกาาเป็น “F”  
                ข้อ 38  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย         
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 นักึกกาาที่เข้าึกกาาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ้ ากับรายวิชาที่ึกกาามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือ
พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรที่ก าลังึกกาาอยู่ ยกเว้นได้รับอนุมัติจากคณบดี          
ที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 

ข้อ 40 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนัก กึกาาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนว่าผ่านเท่านั้น 

ข้อ 41 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการึกกาาให้ค านวณจากผลการึกกาาของ
นักึกกาาในภาคการึกกาานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการึกกาานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถกง
ทึนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเึา 

ข้อ 42 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการึกกาาของนักึกกาาตั้งแต่เริ่มเข้าึกกาา
จนถกงภาคการึกกาาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ึกกาาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถกงทึนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่ปัดเึา 

ข้อ 43 รายวิชาที่ได้ผลการึกกาาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 44 ผลการึกกาาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 45 ในภาคการึกกาาใดที่นักึกกาาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การ กึกาานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เทา่นั้น 
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ข้อ 46 เมื่อนักึกกาาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.80 ขก้นไป แต่ไม่ถกง 2.00 นักึกกาาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ได้รับผล
การึกกาาเป็น D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ ยให้ถกง 
2.00 กรณีเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมให้ฝ่ายทะเบียนน าค่าระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และต้องอยู่ในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ข้อ 47 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถ
ประเมินผลการึกกาาได้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการึกกาาในรายวิชานั้น 

 
หมวด 8 

การย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 
 

ข้อ 48 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 
48.1 นักึกกาาที่จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องึกกาาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการ กึกาาและมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ไม่นับภาคการ กึกาาที่ลาพัก
การเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมาก่อน 

48.2 ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นัก กึกาาต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ และผ่านการพิจารณา หรือด าเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 

48.3 การย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียน
เรียนในภาคการึกกาานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักึกกาาย้ายคณะ เรียนมา ให้เป็นไปตามหมวดที่  9          
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายให้เป็นไปตามประกาึมหาวิทยาลัย 
48.7 นักึกกาาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องึกกาาในคณะหรือหลักสูตร

ที่ย้ายไปไม่น้อยกว่า 1 ปีการึกกาาจกงจะขอส าเร็จการึกกาาได้ ทั้งนี้ไม่นับภาคการึกกาาที่ลาพักการ
เรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน 

48.8 นักึกกาาที่ย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 49 การรับโอนนักึกกาาจากสถาบันการึกกาาอ่ืน 
49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักึกกาาจากสถาบันอุดมึกกาาอ่ืนที่มี              

วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังึกกาาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักึกกาาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณบดี 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนัก กึกาาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
49.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 22 
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49.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักึกกาาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด
ทางวินัย 

49 . 2 . 3  ไ ด้ ึก กา า อยู่ ใ น สถ าบั น อุ ดม ึก กา า ม าแล้ ว ไ ม่ น้ อ ยกว่ า                                               
1 ภาคการึกกาาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการึกกาาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขก้นไป 

49.2.4 นักึกกาาที่ประสงค์จะโอนมาึกกาาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถกงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการึกกาาที่ประสงค์จะเข้าึกกาานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

49.2.5 นัก กึกาาที่โอนมาต้องมีเวลาึกกาาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การึกกาา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามหมวด 9     
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 
ข้อ 50 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนก่ง ดังต่อไปนี้ 

50.1 ก าลังึกกาาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนก่งของมหาวิทยาลัยแล้วโอนย้าย
คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 ส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเข้าึกกาาระดับปริญญา
ตรีที่ 2 

50.3 ผ่านการึกกาาในรายวิชาใดวิชาหนก่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
50.4 เป็นไปตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  
51.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ึกกาาจากมหาวิทยาลัยซก่งเป็นส่วนหนก่งของหลักสูตรที่

โอนย้ายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักึกกาาเป็นผู้เลือก 
51.2 ต้องเป็นรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์และเทียบเคียง

กันได้ 
51.3 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเึา เตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจึกกาา และสหกิจึกกาา  
ข้อ 52 ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนก่ง ดังต่อไปนี้ 

52.1 ส าเร็จการึกกาาหรือเคยึกกาาในสถาบันอุดม กึกาา 
52.2 ผ่านการึกกาาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนก่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
52.3 ขอย้ายสถาน กึกาามาจากสถาบันอุดม กึกาาอ่ืน 
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52.4 ึกกาาจากการึกกาานอกระบบ การึกกาาตามอัธยาึัย การฝึกอาชีพ หรือ
ประสบการณ์ท างานและต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมึกกาาตอนปลายหรือเทียบเท่าส าหรับ
นัก กึกาาปริญญาตรี 

52.5 ส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมึกกาาและเข้าึกกาา
ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการึกกาาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
และต้องเรียนเพิ่มรายวิชาตามประกาึของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 53 การพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชา 
  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการึกกาา 

53.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมึกกาาหรือเทียบเท่า 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดม กึกาาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า        
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C หรือได้         
ค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมิน
ผ่านในรายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับไม่ต่ ากว่า P ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น
ก าหนด 

53.1.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลัง กึกาา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทกกใน        
ใบรายงานผลการเรียนของนัก กึกาา โดยใช้อัการ T 

53.1.6 ต้องไม่ใช่รายวิชาดังต่อไปนี้ สัมมนา ปัญหาพิเึา เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจึกกาา และสหกิจึกกาา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ เทียบโอนนักึกกาาเข้าึกกาาได้
ไม่เกินชั้นปีและภาคการึกกาาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักึกกาาเรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว 

53.1.8 กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 53.1.1 – 53.1.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

53.2 การึกกาานอกระบบ การึกกาาตามอัธยาึัย หรือประสบการณ์ท างาน            
เข้าสู่การ กึกาาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู้จากการึกกาานอกระบบ การึกกาาตามอัธยาึัย 
ประสบการณ์ท างาน จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรและระดับการึกกาาที่เปิดสอน     
ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการึกกาานอก
ระบบการึกกาาตามอัธยาึัย หรือประสบการณ์ท างาน เข้าสู่การึกกาาในระบบให้คณะกรรมการประเมิน
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การยกเว้นการเรียนรายวิชาใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนก่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
(2) การทดสอบที่คณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 
(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from 

Training)  
(4) การเสนอแฟ้มสะสมงาน (Credits from Portfolio) 
ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคะแนน C หรือ ค่าระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มวิชา จกงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่าระดับคะแนน หรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ให้มีการบันทกกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทกกเป็น “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่คณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให้

บันทกกเป็น “CE”  (Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง 

ๆ ให้บันทกกเป็น “CT” (Credits from Training)  
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน ให้บันทกกเป็น “CP” 

(Credits from Portfolio) 
53.2.4 นักึกกาาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย     

อย่างน้อย 1 ปีการึกกาา จกงจะมีสิทธิส าเร็จการึกกาา 
53.2.5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและ      

การยกเว้นการเรียนรายวิชา ประกอบด้วย 
(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุ่มวิชาที่จะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาเป็นประธาน 
(2) อาจารย์หรือผู้เชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเว้นการเรียน

รายวิชาจ านวนอย่างน้อยหนก่งคนแต่ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (1) เป็นกรรมการ 
(3) ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

การเรียนรายวิชาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาด าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการยกเว้นการเรียนรายวิชาไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
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ข้อ 54 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
นักึกกาาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการึกกาาแรกที่เข้าึกกาา เว้นแต่
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการึกกาา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 55 การนับจ านวนภาคการึกกาาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

55.1 นักึกกาาเรียนแบบเต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการึกกาา 

55.2 นักึกกาาเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้นับจ านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
เป็น 1 ภาคการึกกาา 

ข้อ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 10 
การลาพักการเรียน การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ข้อ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นัก กึกาาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
57.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
57.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักึกกาาระหว่างประเทึหรือทุนอ่ืนใด             

ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
57.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักาาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการึกกาานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักึกกาามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการึกกาา 

57.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
57.2 นักึกกาาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่  3 ของ              

ภาคการึกกาาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้เป็นอ านาจของคณบดี 
นักึกกาามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีไม่ เกิน                  

1 ภาคการึกกาา ถ้านักึกกาามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการึกกาา หรือ
เมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพัก
การเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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57.3 ในกรณีที่นักึกกาาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่                 
ลาพักการเรียนเข้ารวมในระยะเวลาการ กึกาาด้วย 

57.4 นักึกกาาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการึกกาาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจกงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 58 นักึกกาาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักึกกาาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่น
หนังสือลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน การลาออกจกงจะสมบูรณ์ 

ข้อ 59 การพ้นสภาพการเป็นนัก กึกาา 
59.1 ส าเร็จการึกกาาตามหลักสูตร 
59.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
59.3 ไม่รักาาสภาพนัก กึกาาในแต่ละภาคการ กึกาา 
59.4 ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิ ชา                   

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจึกกาา หรือรายวิชาสหกิจึกกาา ต่ ากว่า C เป็นครั้งที่ 2 
ยกเว้นนัก กึกาาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นปีการึกกาา
ปกติที่ 1 หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นปีการึกกาาปกติ
ที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และในทุก ๆ ปีการึกกาาปกติถัดไป ยกเว้นนักึกกาาระดับปริญญาตรีที่
ประสงค์จะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

ส าหรับนักึกกาาเรียนแบบไม่ เต็มเวลาให้น าภาคฤดูร้อนมารวมเป็น                 
ภาคการึกกาาด้วย 

ในกรณีที่ภาคการึกกาานั้นมีผลการเรียน “I” ไม่ต้องน ามาคิด ให้คิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 

59.6 ใช้เวลาการึกกาาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
59.7 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 22 อย่างใดอย่างหนก่ง 
59.8 ตาย 

ข้อ 60  นักึกกาาพ้นสภาพการเป็นนักึกกาาอันเนื่องมาจากการไม่รักาาสภาพนักึกกาา
สามารถยื่นค าร้อง พร้อมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเป็นนัก กึกาาต่อมหาวิทยาลัย และ         
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงิน ค่าธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเป็นนัก กึกาา และค่าธรรมเนียมการ
รักาาสภาพการเป็นนัก กึกาาตามประกาึของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 61 นัก กึกาาที่ถือว่าส าเร็จการึกกาาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  
61.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลั กสูตรตามเกณฑ์                

การประเมินผล 
61.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
61.4 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักาะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
61.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
61.6 มีเวลาึกกาาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 62 การขออนุมัติส าเร็จการึกกาา 
62.1 ในภาคการึกกาาใดที่นักึกกาาคาดว่าจะส าเร็จการึกกาาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ 

การึกกาาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักึกกาาที่ยื่นความจ านง
ขอส าเร็จการึกกาาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 61 และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุ
สารสนเทึ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทาทางวินัย เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักึกกาาว่าครบถ้วนตาม
ข้อบังคับการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และให้ถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ
ตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นวันส าเร็จการึกกาา  

ในกรณีที่ึกกาาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
จ าเป็นต้องยุติการึกกาา สามารถยื่นขอส าเร็จการึกกาาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตาม
ประกาึของมหาวิทยาลัย โดยึกกาารายวิชามาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ ประกอบด้วยวิชาึกกาาทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

กรณีึกกาาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สอบได้รายวิชา
ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.75 สามารถยื่นขอ
ส าเร็จการึกกาาในระดับอนุปริญญาของแต่ละหลักสูตรตามประกาึของมหาวิทยาลัย  

ข้อ 63 นักึกกาาส าเร็จการึกกาาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนก่ง และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถกง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การึกกาาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนก่ง และได้รับ
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.25 ขก้นไป และเรียนครบ
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หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการึกกาาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 
แต่ไม่ถกง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 
63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับนักึกกาาเรียนแบบเต็มเวลา

ใช้เวลาในการึกกาาไม่เกิน 8 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน และส าหรับนัก กึกาาเรียนแบบไม่เต็มเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 12 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนักึกกาาเรียนแบบเต็มเวลา
ใช้เวลาในการึกกาาไม่เกิน 10 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน และส าหรับนักึกกาาเรียนแบบไม่เต็ม
เวลาใช้เวลาไม่เกิน 15 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าหรับนักึกกาาเรียนแบบ
เต็มเวลาใช้เวลาในการึกกาาไม่เกิน 4 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน และส าหรับนัก กึกาาเรียนแบบไม่
เต็มเวลาใช้เวลาไม่เกิน 8 ภาคการึกกาาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

63.4 ต้องไม่เคยขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ยกเว้นกรณีการเทียบโอนผลการเรียน 
ของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักึกกาาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคย
ถูกลงโทาทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ึกกาาในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การให้รางวัลเหรียญทองซก่งมีรูปร่างลักาณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักึกกาาท่ีส าเร็จการึกกาาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ได้เกียรตินิยมอันดับหนก่งและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.75 
64.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการึกกาาในปีเดียวกันใน          

แต่ละคณะ 
 

หมวด 12 
การควบคุมคุณภาพ 

 
ข้อ 65 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการึกกาาละ                         

1 ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ 66 ให้คณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

ภายใน 5 ปี ตามประกาึของมหาวิทยาลัย 
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ประกาึ ณ  วันที่ 24 เดือน พฤึจิกายน   พ.ึ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
           ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ึ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้ 
การจัดการึกกาา และการบริหารการึกกาาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่ อง)  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาึัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ึ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖    กันยายน พ. .ึ ๒๕๖๑ จกงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ึ. ๒๕๖๑” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักึกกาาที่เข้าึกกาาตั้งแต่ภาคการึกกาาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมข้อความใน ข้อ ๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ““อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซก่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถกง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการึกกาา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนก่งหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗  
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ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๑๖ เป็นวรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ. .ึ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ภาคการึกกาา
ของหลักสูตรนั้น แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาึ
กระทรวงึกกาาธิการ” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๑๘.๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการ กึกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๑๘.๑๒ การึกกาาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เป็นการ
จัดการึกกาาส าหรับกลุ่มบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักาะ และประสบการณ์การเรียนรู้ ตามประกาึ
ของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมข้อ ๑๘.๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“๑๘.๑๓ การึกกาารูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาึของ
มหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมข้อ ๒๓/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๓/๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าึกกาาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร
อ่ืน ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 
(๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซก่งสังคม

รังเกียจ 
(๓) มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าึกกาาหรือตามประกาึของ

มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๒๔ การขก้นทะเบียนเป็นนักึกกาา ส าหรับการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

 ๒๔.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักึกกาาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการ กึกาาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจกงจะมีสภาพเป็นนักึกกาา 
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 ๒๔.๒ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนัก กึกาาไม่มารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการ กึกาาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักึกกาา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมข้อ ๒๔/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔/๑ การขก้นทะเบียนเป็นนักึกกาา ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาึ
มหาวิทยาลัย” 
  ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๕ ประเภทนัก กึกาา แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก ่
๒๕.๑ นักึกกาาเต็มเวลา หมายถกง นักึกกาาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การึกกาาปกติ  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต 

๒๕.๒ นักึกกาาไม่ เต็มเวลา หมายถกง นักึกกาาที่มีการลงทะเบียนเรียน                                                                  
ในภาคการึกกาาปกติและภาคฤดูร้อนไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

๒๕.๓ นักึกกาาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร อ่ืนๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๖.๓.๑ ๒๖.๓.๒ ๒๖.๓.๓ ๒๖.๓.๔ และ ๒๖.๓.๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน 

“๒๖.๓.๑ วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการึกกาาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
อาจเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนและผลการประเมินไม่ผ่าน หรือรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือให้
ครบโครงสร้างในการส าเร็จการึกกาา  

๒๖.๓.๒ วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปิดสอนในภาคฤดูร้อน นอกเหนือไปจากรายวิชา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการึกกาา โดยนักึกกาาสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ได้ 

ทั้งนี้กรณีที่มีนักึกกาาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า ๑๐ คน ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา”  
 ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมข้อ ๒๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 
 “ข้อ ๒๖/๑ การลงทะเบียนเรียน ส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเป็นนักึกกาาให้เป็นไปตาม
ประกาึมหาวิทยาลัย” 
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 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจึกกาา หรือการพัฒนาึักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

๓๕.๑ นักึกกาาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจึกกาา หรือการพัฒนา
ึักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรถ้าผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าการึกกาา
ยังไม่สมบูรณ ์

๓๕.๒ ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจึกกาา หรือการพัฒนา
ึักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ นักึกกาาจะต้องประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทุกประการ         หากฝ่าฝืน อาจารย์นิเทึหรือพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจึกกาา หรือการพัฒนาึักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ อาจพิจารณาส่งตัวกลับและ
ด าเนินการให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจึกกาา หรือการพัฒนาึักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่อีกครั้ง 

๓๕.๓ นักึกกาาต้องผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมสหกิจ
ึกกาา  หรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืนก่อน จกงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ กึกาา หรือการพัฒนาึักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ได้” 
 ข้อ ๑๕ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ ๓๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืน  ๆ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย  ในการประเมินผลให้เป็นไปตามประกาึ
มหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๗.๔.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“๓๗.๔.๒ กรณีนักึกกาาขาดสอบปลายภาค ให้นัก กึกาายื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
ต่อคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการึกกาาถัดไป เมื่อได้รับอนุญาต 
จากคณบดีให้สอบปลายภาค ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 
หากไม่มาสอบภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตาม
คะแนนที่มีอยู่ หากอาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการึกกาาเป็น 
“F”” 

ข้อ ๑๗ ให้เพ่ิมข้อ ๔๖/๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ 
ดังนี้   
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“ข้อ ๔๖/๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดการลงทะเบียนเรียนของ
นัก กึกาา หรือประกาึของมหาวิทยาลัย” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ึ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ส าหรับการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)”  
 ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมข้อ ๖๑/๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. ๒๕๕๗ ดังนี้  

“ข้อ ๖๑/๑ นักึกกาาที่ถือว่าส าเร็จการึกกาาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาึมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๖๓.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “๖๓.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “D” ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ 
“NP”     ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน” 
 ข้อ ๒๑ ให้เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๖๓.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการึกกาาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ึ. 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

“ข้อ ๖๓.๓.๔ การส าเร็จการึกกาาส าหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร 
อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดตามประกาึของมหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการส าเร็จการึกกาาให้
เป็นไปตามประกาึมหาวิทยาลัย” 

ประกาึ ณ  วันที่ ๖ กันยายน พ.ึ. ๒๕๖๑  
       
                      
 

   (ึาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธานี 

ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)  
พ.ศ. 2559 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาาาไทย : วิชาึกกาาทั่วไป  

ภาาาอังกฤา : General Education 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานวิชาึกกาาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

3. ความเป็นมาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 กระทรวงึกกาาธิการไดมีประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ึ. 2548 ซก่งประกาึในราชกิจจานุเบกาา เล่ม 122 ตอนพิเึา 39 ง วันที่ 25 
พฤาภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1 ให้ความหมายวิชาึกกาาทั่วไปไว้ว่า “วิชาึกกาาทั่วไป หมายถกง วิชาที่
มุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรอบรูอย่างกว้างขวาง มีโลกทัึน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาาาในการติดต่อสื่อสารความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของึิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 
สามารถน าความรูไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมไดเป็นอย่างดี” ส าหรับวิชาึกกาา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช้
หลักสูตรวิชาึกกาาทั่วไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ึ. 2549 ได้มีการพัฒนาวิชาึกกาา
ทั่วไปใช้ในมหาวิทยาลัย และในปี พ.ึ. 2556 ได้พัฒนาวิชาึกกาาทั่วไปขก้นมาใหม่ เพ่ือให้เข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการึกกาา TQF โดยให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ึ. 2548 ที่ระบุไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาึกกาาทั่วไปในลักาณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือ
ลักาณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชามนุายึาสตร์และสังคมึาสตร์ ภาาา 
วิทยาึาสตร์และคณิตึาสตร์ โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 วิชาึกกาาทั่วไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2557 นั้น มีลักาณะบูรณาการึาสตร์เนื้อหาวิชาต่างๆ 
(Integrated) อันได้แก่ กลุ่มวิชาภาาาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุายึาสตร์และสังคมึาสตร์ กลุ่ม
วิชาวิทยาึาสตร์และคณิตึาสตร์ รวม 5 รายวิชา รายวิชาละ 6 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต โดย
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นกิจกรรม (Active Learning) ให้นักึกกาาได้มีทักาะการเรียนรู้ใน
ึตวรราที่ 21 (21st Century Learning Skills) ให้นักึกกาาได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์จริงน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในชี วิตประจ าวัน มีจิตอาสา ให้นักึกกาาได้เรียนรู้จาก
กระบวนการวิจัย (Research-based) และท าโครงการต่างๆ (Project-based) ให้นักึกกาาน ามา
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Discussions) โดยให้อาจารย์สอนเป็นทีม (Team Teaching) ลด
การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ให้นักึกกาาได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ บทเรียน
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ออนไลน์ และการฝึกทักาะภาาาอังกฤาด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักาณะและ
ความรู้ของนัก กึกาาให้มีทักาะการเรียนรู้ในึตวรราท่ี 21 เพ่ือการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ต่อไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้ โดยมีความตระหนักและส านกกในความเป็นไทย ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนและจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลังจากท่ีใช้หลักสูตรดังกล่าวมาเป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจกงได้จัดประชุมเพ่ือ
ปรกกาาหารือเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ายังขาดการฝึก
ทักาะบางส่วน ซก่งอาจส่งผลต่อนักึกกาาในอนาคต จกงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าเป็นเอกสาร 
สมอ.08 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. การเปิดเสรีทางการค้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาาาอังกฤา ท า
ให้นักึกกาามีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ และมีทักาะด้านภาาาทั้งภาาาไทย และภาาาอังกฤาเพ่ิมขก้น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2557 นั้น ได้บูรณาการวิชาภาาาไทย ภาาาอังกฤา และเทคโนโลยี
สารสนเทึ ไว้ในรายวิชา GE101 ภาาา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทึ ท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นหนักไปในทางบูรณาการ ไม่ได้ฝึกทักาะของภาาาอย่างโดดเด่น
จริงจัง รวมถกงไม่มีรายวิชาด้านภาาาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซก่งอาจส่งผลต่อการึกกาาต่อ
หรือการท างานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจกงเห็นควรให้เพ่ิมรายวิชา ภาาาไทย 1 รายวิชา และ
ภาาาอังกฤา 2 รายวิชา เพื่อให้การฝึกทักาะชัดเจนขก้น และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักาณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ซก่งจะช่วยให้นักึกกาาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเึราฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2557 นั้น ได้บูรณาการรวมกับ
ความเป็นพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไม่โกง ของส านักงานป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ท าให้การเรียนรู้ และฝึกทักาะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ชัดเจน  

3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จกงจ าเป็นต้องปรับลดจ านวนหน่วยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให้
จ านวนหน่วยกิต รวมไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซก่งจะส่งผลให้สามารถจ าแนกสังกัดของรายวิชา รวมถกงระดับ
ความยากง่ายเพ่ือให้สามารถจัดแผนการเรียนได้สะดวกขก้น ที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ปรับตัวอัการน า
หน้าวิชาจาก GE เป็น VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามข้อ 1 และ 2 งานวิชาึกกาาทั่วไปจกงได้
ปรับรหัสรายวิชาใหม่ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาึกกาาทั่วไปจกงมีความจ าเป็นต้องปรับกระบวนการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้สอดคล้องตามมติของที่ประชุม 
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4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญา 

 เสริมสร้างความเป็นมนุาย์ที่สมบูรณ์ รู้  เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ึิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุาย์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค์ 
วิชาึกกาาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานัก กึกาาให้มีคุณลักาณะดังต่อไปนี้ 
4.2.1 มีความรู้พ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น 

รู้จักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุาย์ สังคม และธรรมชาติ  
4.2.3 มีทักาะในการด ารงชีวิต การใช้ภาาา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ 

การน าเสนอ ทักาะการเรียนรู้ในึตวรราท่ี 21 และทักาะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
4.2.4 ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเึราฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาสังคม 
 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
 เปิดสอน หมวดวิชาึกกาาทั่วไป ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ึ. 2559 ตั้งแต่ ภาคการึกกาาที่ 1                
ปีการึกกาา 2561 เป็นต้นไป  
 
6. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ สอนมีทั้ งอาจารย์ประจ าจากหมวดวิชาึกกาาทั่ ว ไป  คณาจารย์คณะต่างๆ                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์พิเึา        
ที่มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
และเข้ารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเป็นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาึกกาาทั่วไป เพ่ือให้นักึกกาาส าเร็จไปเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณลักาณะตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาึกกาาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน
จะต้องร่วมกันจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
7. นักศึกษา 
 นักึกกาาทุกคนที่เข้าึกกาาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เข้าึกกาาในปีการึกกาา 
2561 จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาึกกาาทั่วไปปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) พ.ึ. 2559 ให้ครบตาม
โครงสร้าง ซก่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
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8. หลักสูตร และค าอธิบายรายวิชา 
 ประกาึกระทรวงึกกาาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ึ. 2548 ซก่งประกาึ
ในราชกิจจานุเบกาา เลม 122 ตอนพิเึา 39 ง วันที่ 25 พฤาภาคม 2548 โดยในข้อ 8.1สถาบันอุดมึกกาา
อาจจัดวิชาึกกาาทั่วไปในลักาณะเป็นรายวิชาหรือลักาณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมึาสตร์ มนุายึาสตร์ ภาาา และกลุ่มวิทยาึาสตร์ กับคณิตึาสตร์    
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาึกกาาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต  

8.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
8.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู้ บังคับเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    7  หน่วยกิต 
 VGE102  การใช้ภาาาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
   Critical Thai Language for Communication 
 VGE103 ภาาาอังกฤาเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
   English for Communication 
 VGE104 ภาาาอังกฤาเพ่ือพัฒนาทักาะทางการเรียน   2(1-2-3) 
   English for Study Skills Development 
  8.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   13  หน่วยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

VGE108 ความเป็นสากลเพ่ือการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก              4(2-4-6) 
Internationalization for Living in the ASEAN and  
Global Communities 

VGE109 อัตลักาณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์               4(2-4-6) 
VRU Identities 

VGE111  ทักาะการรู้สารสนเทึ    2(1-2-3)    
Information Literacy Skills  

  8.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาึาสตร์         4(2-4-6)  

   Innovation and Scientific Thinking  
VGE107 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต              4(2-4-6) 

    Health for Quality of Life 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล    2(1-2-3)  
 Digital Intelligence 
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8.3 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา  ชื่อ และค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 
VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 
 To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพ 
พระจริยวัตร หลักการทรงงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุาย์ ทรัพยากรธรรมชาติ เึราฐกิจ และสังคม 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาของเึราฐกิจพอเพียง ทึพิธราชธรรมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 
VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Critical Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาาาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักาะการฟัง การพูด การอ่าน       
การเขียน ทักาะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร         
การน าเสนอสารด้วยวาจา ลายลักาณ์อัการ อย่างมีวิจารณญาณ และการใช้สื่อผสมในทางวิชาการ 
และสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 English for Communication 
 ฝึก และพัฒนาทักาะการสื่อสารภาาาอังกฤา โดยเน้นการฟัง การพูด ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยค านกงถกงบริบทของสังคมไทย และสากล การแนะน าตนเอง และผู้อ่ืน   
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิึทาง และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย 
และการขอร้อง 
 
VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน  2(1-2-3) 
 English for Study Skills Development 
      ฝึก และพัฒนาการใช้ภาาาอังกฤาเพ่ือพัฒนาทักาะการเรียน โดยเน้นการอ่าน   
เพ่ือหาหัวเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ และรายละเอียด การเขียนสรุปความเรื่องที่อ่านจาก      
สื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ รวมถกงทักาะในการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4(2-4-6) 
 Innovation and Scientific Thinking  
 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาึาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการเลือกใช้ที่เหมาะสม รู้เท่าทัน มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ และมี  
เจตคติทางวิทยาึาสตร์ มีความรู้ พ้ืนฐานการค านวณทางคณิตึาสตร์ และสถิติเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
VGE107  สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  4(2-4-6) 
            Health for Quality of Life 
            ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม        มี
ทักาะชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค การใช้ยา การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
เพึ และวัย ป้องกันอุบัติภัย และเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องตน           
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับรู้ถกงความงาม ความรู้สกกสุนทรียะในงานึิลปะ และสภาพแวดล้อม
ในชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างาน 
 
VGE108      ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
            และประชาคมโลก 4(2-4-6) 
            Internationalization for Living in the ASEAN  
            and Global Communities 
                     ึกกาาความหมาย ที่มาของความเป็นสากล ตลอดจนความร่วมมือที่เกิดขก้นจาก     
การเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับ         
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เึราฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าสู่ความเป็นสากล และเข้าใจผลกระทบต่อความเป็นไทยจากการเข้าสู่ความเป็นสากล 
  
VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์  4(2-4-6)  
 VRU Identities 
      ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น “วไลยอลงกรณ์”  มีจิต
อาสา มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม 
มีทักาะชีวิตความเป็นมนุาย์ที่สมบูรณ์ มีบทบาทความเป็นผู้น า และผู้ตาม มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคม และอนุรักา์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 



107 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

107 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล   (Digital Intelligence)       2(1-2-3)  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักาาอัตลักาณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ และ
ความเป็นจริง สามารถจัดสรรเวลาหน้าจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน์ รักาาความปลอดภัย 
ของตนเองในโลกออนไลน์ รักาาข้อมูลส่วนตัว และบริหารจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์      
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการใช้โทคโนโลยี มีทักาะในการสร้างสรรค์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ 
ให้เป็นจริง ด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัล และการใช้สื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาที่ท้าทาย  
หรือเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
 
VGE111  ทักษะการรู้สารสนเทศ   (Information Literacy Skills)      2(1-2-3)  

ความหมาย ความส าคัญของกระบวนการพัฒนาทักาะการรู้สารสนเทึ ได้แก่    
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทึ แหล่งทรัพยากรสารสนเทึ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทึ 
เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทึ กลยุทธ์การค้นสารสนเทึ การประเมินคุณค่าของสารสนเทึ 
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทึ การรวบรวม  การเรียบเรียง และการน าเสนอสารสนเทึ   
ในรูปแบบมาตรฐาน และการใช้สารสนเทึอย่างมีจริยธรรม 
 
9. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 
9.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
    2) ก าหนดกติกาในห้องเรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไป
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    3) จัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก
สถาบันการึกกาา โดยให้นักึกกาามีโอกาสคิด ตัดสินใจด าเนินการด้วยตนเอง 
    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักึกกาาท า โดยอาจารย์ เป็นผู้
ชี้น าให้นักึกกาาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) นักึกกาาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักึกกาา 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 
    5) ประเมินผลจากโครงการที่ท า และการรายงานผลโครงการ รวมทั้งการอภิปราย  
    6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซก่งกันและกัน 

9.2 ความรู้ 
9.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ในหลักการแนวคิดทฤาฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือึาสตร์ของตน 
2) มีความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤาฎีที่ส าคัญในรายวิชาหรือ

ึาสตร์ของตนได้อย่างถูกต้อง 
9.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซก่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ โดยผ่าน
กระบวนการและวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น 
    1) การจัดท าโครงการ/โครงงานประจ าวิชา (Project Based Learning) 
    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry, Inquiry 
Cycle)    
    3) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งค าถามตามเนื้อหา โดยยกดผู้เรียนเป็นึูนย์กลาง 
    4) ึกกาานอกสถานที่ เช่น ึกกาาดูงาน เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานอ่ืน การท าโครงการ
ร่วมกับชุมชน การึกกาาพ้ืนที่จริงก่อนท าโครงการ 

9.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) ตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลผลิตและผลลัพท์ของงาน 
    2) ตรวจผลงานการึกกาาค้นคว้าที่มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้อง 
    3) ประเมินจากการรวบรวมข้อมูลประกอบโครงการ 
    4) การน าเสนอผลงานของนักึกกาา 
   5) ผลการทดสอบของนักึกกาา 

9.3 ทักษะทางปัญญา 
9.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงทักาะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างสม่ าเสมอ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักาะที่เกี่ยวข้องในึาสตร์ของตน

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
9.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤาฎี โดยเน้นให้นักึกกาาคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง หรือใช้กรณี กึกาา 
    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่การน าไปใช้จริง 
    3) จัดท าโครงการ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรกกาา และควบคุมดูแล 
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9.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
   2) ประเมินจากการอภิปราย และการน าเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายในแต่ละครั้ง 
    3) ประเมินจากผลงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
9.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทและสถานการณ์  

2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม  
9.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
    1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยหรือโครงการ และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
    2) การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 

9.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
    1) ให้ผู้เรียนประเมินซก่งกันและกัน และประเมินตนเอง 
    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผู้น า ผู้ตาม การเป็น
สมาชิก และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   3) ประเมินจากผลของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   4) การจัดกิจกรรมสะท้อนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตึาสตร์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทึ ในการแก้ปัญหา ค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถใช้ภาาาไทย ภาาาอังกฤาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถกง

การใช้ภาาาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและ 
น าเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใช้ภาาา และเทคโนโลยีสารสนเทึ ในการเรียนการสอนและกิจกรรม     
ในชั้นเรียน 

2) มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลต่างๆ  

3) การฝึกวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้านต่างๆ  
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9.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินผลจากการการใช้ทักาะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทึในการด าเนินโครงการ 
    2) ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่างๆ  
   3) ผลงานการท ารายงาน และการน าเสนองาน 
 
10. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
ที ่ รายวิชา คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทักษะ 

ทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใช้ภาาาไทยอย่างมีวจิารณญาณ           

3 VGE103 ภาาาอังกฤาเพื่อการสื่อสาร           

4 VGE104 ภาาาอังกฤาเพื่อพัฒนาทักาะทางการเรียน           

5 VGE106 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาึาสตร ์           

6 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพชีวิต           

7 
VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก    

          

8 VGE109 อัตลักาณ์บณัฑติวไลยอลงกรณ ์           

9 VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล           

10 VGE111 ทักาะการรูส้ารสนเทึ           
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่ง ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ 022/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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๐๒๒ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. รองึาสตราจารย์ ดร. อรสา จรูญธรรม  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยึาสตราจารย์ ดร. ณฐกมลวรรณ ึรีจั่นเพชร กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์วิาณุ สุทธิวรรณ  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ  เลขานุการและ 

กรรมการผู้รับผิดชอบ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ไม่มี 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาปรับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเอก ให้
เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาครุึาสตร์/ึกกาาึาสตร์ ปี พ.ึ. 2561 (ฉบับร่าง) 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2562 
ในรายวิชาเอก จากหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ึ. 2561  ดังนี้ 

 
 จ านวนหน่วยกิต

หลักสูตร 5 ปี 
(พ.ศ. 2561) 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร 4 ปี 
(พ.ศ. 2562) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177  
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี ้   
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30  
     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 141  
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55  
               2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35  
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6  
               2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14  
          2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 86 80 
               2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 80 
                    2.2.1.1) วิชาเอกเคม ี 34 40 
                    2.2.1.2) วิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป 34 40 
               2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 12  
               2.2.3) วิชาเอกเลือก 6  
     4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี  
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
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(ลงชื่อ)                     ผู้บันทกกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ) 

 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 

 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน) 

        ประธานกรรมการหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

122 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้อง 7202 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 

********************************************* 
 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2. รองึาสตราจารย์ ดร. อรสา จรูญธรรม  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยึาสตราจารย์ ดร. ณฐกมลวรรณ ึรีจั่นเพชร กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย์วิาณุ สุทธิวรรณ  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ  เลขานุการและ 

กรรมการผู้รับผิดชอบ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานให้เสนอร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561                     

เมื่อวันที่ 15 พฤึจิกายน 2561 
 ที่ประชุม พิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มีการแกไ้ข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาจ านวนหน่วยกิตของตลอดหลักสูตรในหมวด
วิชาึกกาาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้เป็นไปตาม มคอ.1 สาขาครุ
ึาสตร์/ึกกาาึาสตร์ ปี พ.ึ. 2561 (ฉบับร่าง) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติให้ปรับจ านวนหน่วยกิตใน
หลักสูตร ครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 2562 
จากหลักสูตร ครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ึ. 
2561  ดังนี้ 

 
 จ านวนหน่วยกิต

หลักสูตร 5 ปี 
(พ.ศ. 2561) 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตร 4 ปี 
(พ.ศ. 2562) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 177 162 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี ้   
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 30 
     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 141 126 
          2.1) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 55 46 
               2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 35 31 
               2.1.2) วิชาชีพครูเลือก 6 3 
               2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 14 12 
          2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 86 80 
               2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 80 
                    2.2.1.1) วิชาเอกเคม ี 34 40 
                    2.2.1.2) วิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป 34 40 
               2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 12  
               2.2.3) วิชาเอกเลือก 6  
     4) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 6 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณารายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก (วิชาเอก
เคมีและวิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป) ให้ครอบคลุมสาระเนื้อหาความรู้ของทั้ง 2 วิชาเอก โดยเลือก
รายวิชาจากร่าง มคอ.2 ของรายวิชาเอกเดี่ยว พร้อมทั้งก าหนดรหัสวิชาแต่ละวิชา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติเลือกรายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาเอก (วิชาเอกเคมีและวิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป) และรหัสวิชา ดังนี้  
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วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EGS101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 1  

EGS102 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 1  

EGS103 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 Physic for Teachers 1  

EGS104 คณิตึาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematics for Science Teaching  

EGS105 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Chemistry for Teachers 2  

EGS106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Biology for Teachers 2  

EGS107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 Physic for Teachers 2  

EGS201 วิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Earth Science for Teacher  

EGS204 ดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Astronomy and Space for Teachers  

EGS205 สะเต็ม กึกาา 3(2-2-5) 
 STEM Education  

EGS306 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Electricity and Energy for Teachers  

EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 
Science Learning Management in The Basic 
Education  

EGS403 วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Environmental Science for Teachers  

EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร์ 1(0-2-1) 
 Trend in Science Teaching  
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วิชาเอกเคมี 40 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

ECH101 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Chemical Safety for Teachers  

ECH201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Organic Chemistry for Teachers  

ECH202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Spectroscopy in Organic Chemistry for Teachers  

ECH203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Inorganic Chemistry for Teachers  

ECH204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Instrumental Chemistry Analysis for Teachers  

ECH205 ชีวเคมีส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 Biochemistry for Teachers  

ECH301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Inorganic Chemistry for Teachers  

ECH302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Polymer Chemistry for Teachers  

ECH303 เทคโนโลยีปิโตรเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Petrochemical Technology for Teachers  

ECH304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Physical Chemistry for Teachers  

ECH305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) 
 Chemistry Research Project for Teachers  

ECH306 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) 
 Chemistry Learning Management  

ECH401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Natural Products Chemistry for Teachers  

ECH402 การสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ 3(2-2-5) 
 Science communication  
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5.2 อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (4 ปี) ร่วมพิจารณาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร หลักสูตรครุึา
สตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีมติจัดวางแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร หลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE401 ทักาะการพูดและการฟังภาาาอังกฤาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP491 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ

ความเป็นคร ู
3(2-2-5) 

ETP441 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
ETP412 ภาาาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) EGS102 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) 

 EGS103 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) 
 EGS104 คณิตึาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร ์ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 24 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE409 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP431 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

ETP452 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทึเพื่อการสื่อสาร
การึกกาาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

 ETP415 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 1 2(90) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS105 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) 

(วิชาเอก) EGS106 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 EGS107 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) 
 ECH101 ความปลอดภัยทางเคมสี าหรับคร ู 2(1-2-3) 

  รวมหน่วยกิต 22 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE402 ทักาะการอ่านและการเขียนภาาาอังกฤาเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 

 EGE410 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP433 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1 3(2-2-5) 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(วิชาชีพครู) ETP463 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS201 วิทยาึาสตร์โลกท้ังระบบส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) ECH201 เคมีอินทรียส์ าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

 ECH202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรียส์ าหรับคร ู 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE405 ทักาะในึตวรราที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
ETP443 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2 3(2-2-5) 
ETP416 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 2 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS204 ดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับคร ู 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) EGS205 สะเต็มึกกาา 3(2-2-5) 

 ECH203 เคมีวิเคราะหส์ าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 ECH204 การวิเคราะห์ทางเคมดี้วยเครื่องมอืส าหรับครู 3(2-2-5) 
 ECH205 ชีวเคมีส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 23 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE403 การใช้ภาาาอังกฤาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 EGE406 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP473 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

EGS308 การจัดการเรยีนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาาขั้น
พื้นฐาน 

3(2-2-5) 

EGS403 วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 ECH301 เคมีอนินทรียส์ าหรบัครู 3(2-2-5) 
 ECH302 เคมีพอลิเมอรส์ าหรับคร ู 3(2-2-5) 
 ECH303 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

  รวมหน่วยกิต 24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE407 ึาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 EGE408 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการึกกาา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP417 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 3 2(90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EGS306 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
(วิชาเอก) ECH304 เคมีเชิงฟิสิกสส์ าหรับคร ู 3(2-2-5) 

 ECH305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับคร ู 2(1-2-3) 
 ECH306 การจัดการเรยีนรู้เคม ี 3(2-2-5) 

เลือกเสร ี   3 
รวมหน่วยกิต 22 

 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ETP418 ปฏิบัติการสอนในสถานึกกาา 4 6(290) 
(วิชาชีพครู)    

รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาึกกาาทั่วไป EGE404 ภาาาอังกฤาเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) 
EGE484 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

ETP493 การบริหารการึกกาาและการประกันคุณภาพ
การึกกาา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือกครู)   3 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอก) 
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร ์ 1(0-2-1) 
ECH401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 

 ECH402 การสื่อสารทางวิทยาึาสตร ์ 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี   3 

รวมหน่วยกิต 20 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี  

 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
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 (ลงชื่อ)                     ผู้บนัทกกรายงานการประชุม 
                      (อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ) 

 กรรมการและเลขานุการหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 

 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (อาจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน) 

        ประธานกรรมการหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
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ภาคผนวก จ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ  นายนิติกร     นามสกุล   อ่อนโยน 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุาฎีบัณฑิต  

(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
มหาวิทยาลัย 
ึรีนครนิทรวิโรฒ 

2561 

ปริญญาโท ครุึาสตรมหาบัณฑิต 
(การึกกาาวิทยาึาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ปริญญาตรี ครุึาสตรบัณฑิต  (มั ธยมึกกาา -
วิทยาึาสตร์) 
เกียรตินิยมอันดับหนก่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

1.3  ผลงานทางวิชาการ  
 1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 

1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
นิติกร อ่อนโยน. (2561). การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจใน

ตนเอง การเห็นตัวแบบจากเพื่อน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 (น.856-865). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ผดุงึักดิ์ ระภานุสิทธิ์ และนิติกร อ่อนโยน. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วย Thinking Map ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 .         
ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระกับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 (น.673-773). 
ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 
1.3.3  บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 1.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          ไม่มี 

1.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 8 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการจัดการเรียนรู้เคมี 
1.5.2 วิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
1.5.3 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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2.  ชื่อ  นายวิาณุ     นามสกุล  สุทธิวรรณ 
2.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท การ กึกาามหาบัณฑิต 

(วิทยาึาสตร์ึกกาา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 

ปริญญาตรี รัฐึาสตรบัณฑิต 
(รัฐึาสตร์) 
ครุึาสตรบัณฑิต 
(วิทยาึาสตร์ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

2559 
 

2557 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
ธันวาวุฒิ ดังชัยภูมิ และวิาณุ สุทธิวรรณ. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เซลล์  

ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมึกกาาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา. วารสารสังคมศาสตร์
วิจัย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2562 : 124-136. 
2.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
         ไม่มี 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 1 ปี 
2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาาข้ันพื้นฐาน 
2.5.2 วิชาการสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ 
2.5.3 วิชาสะเต็ม กึกาา 
2.5.4 วิชาแนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร์ 
2.5.5 วิชาวิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 
2.5.6 วิชาดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับครู 
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3.  ชื่อ  นางสาวอรสา    นามสกุล  จรูญธรรม 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองึาสตราจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ครุึาสตรดุาฎีบัณฑิต  

(การวัดและการประเมินผลทาง
การ กึกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

ปริญญาโท ครุึาสตรมหาบัณฑิต  
(วิจัยทางการึกกาา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 

ปริญญาตรี ึกกาาึาสตรบัณฑิต  
(บริหารการึกกาา)                 
เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิทยาึาสตรบัณฑิต (เคมี) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
มหาวิทยาลัยเกาตรึาสตร์ 

2529 
 
 

2524 
 

3.3  ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

 ไม่มี 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

อรสา จรูญธรรม, สุวรรณา โชติสุกานต์ และจิตเจริญ ึรขวัญ. (2561). การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ึ. 2556-2558. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมาายน 2561: 
204-217. 
3.3.3  บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          ไม่มี 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 18 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.5.2 วิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
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4. ชื่อ นางสาวจิตตรี    นามสกุล  พละกุล 
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิทยาึาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ปริญญาตรี สาธารณสุขึาสตรบัณฑิต  
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
การ กึกาาบัณฑิต   
(วิทยาึาสตร์-เคมี) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยึรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
 

2548 

  
4.3  ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ไม่มี 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
Pongpiachan S., Kositanont C., Palakun J., Liu S., Ho K.F., Cao J. (2015).  Effects of day-

of-week trends and vehicle types on PM2.5-bounded carbonaceous compositions.  
Science of the Total Environment. Year 2015 Issue 532 : 484-494.  

Pongpiachan S., Liu S., Huang R., Zhao Z., Palakun J., Kositanont C., Cao J. (2017). 
Variation in Day-of-Week and Seasonal Concentrations of Atmospheric PM2.5-
Bound Metals and Associated Health Risks in Bangkok, Thailand. Arch Environ 
Contam Toxicol.  Year 2017 Issue 72: 364-379. 

4.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 4.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
          ไม่มี 

4.4  ประสบการณ์ในการสอน  
       4 ปี 
4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาการจัดการเรียนรู้เคมี 
4.5.2 วิชาโครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 
4.5.3 วิชาสะเต็ม กึกาา 
4.5.4 วิชาเคมีส าหรับครู 1 
4.5.5 วิชาความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 
4.5.6 วิชาวิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pongpiachan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palakun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kositanont%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28255682
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5. ชื่อ  นางณฐกมลวรรณ      นามสกุล  ึรีจั่นเพชร 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยึาสตราจารย์ 
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 

(Polymer Science and 
Technology 

The University of 
Manchester 

2547 

ปริญญาโท วิทยาึาสตรมหาบัณฑิต 
(พอลิเมอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

ปริญญาตรี วิทยาึาสตรบัณฑติ 
 (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) 

มหาวิทยาลัยึิลปากร 2539 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  
ณฐกมลวรรณ ึรีจั่นเพชร (2560).  พอลิเมอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: บริาัท โอ. เอส. พริ้นตั้ง เฮ้าส์ 

จ ากัด. 130 หน้า 
  5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

5.3.3  บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 5.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
         ไม่มี 

5.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 15 ปี 
5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชาเคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 
5.5.2 วิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีส าหรับครู 
5.5.2 วิชาเคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 
5.5.4 วิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู 
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6.  ชื่อ นายตะวัน    นามสกุล  ไชยวรรณ 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
6.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิทยาึาสตรมหาบัณฑิต 
(เคมีชีวภาพ) 

สถาบันบัณฑิตึกกาาจุฬาภรณ์ 2553 

ปริญญาตรี วิทยาึาสตรบัณฑิต (เคมี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง 

มหาวิทยาลัยนเรึวร 2551 

  
6.3  ผลงานทางวิชาการ  

6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
ไม่มี 

6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
Chaiwon T., Jannoey P. and Channei D. (2017). Preparation of Activated Carbon from 

Sugarcane Bagasse Waste fot the Adsorption Equilibrium and Kinetics of Basic 
Dye. Key Engineering Materials.  Year 2017 Issue 751 : 671-676 
6.3.3  บทความทางวิชาการ  
 ไม่มี 

 6.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  
         ไม่มี 

6.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 3 ปี 
6.5  ภาระงานสอน 

6.5.1 วิชาเคมีส าหรับครู 2 
6.5.2 วิชาเคมีอินทรีส าหรับครู 
6.5.3 วิชาสเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 
6.5.4 วิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 
6.5.5 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 
6.5.6 วิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ระดับการึกกาาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
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ผลการส ารวจคุณลักาณะบัณฑิตที่พกงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก    
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ความมีวินยั มีระเบียบ 4.74 0.44 
2. ตรงต่อเวลา 4.74 0.48 
3. ความซื่อสัตยส์ุจริต 4.84 0.37 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 4.74 0.52 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู  4.67 0.61 
6. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 4.75 0.43 
7. ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 4.51 0.57 
8. พฤติกรรมการมีจิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น 4.58 0.57 
9. จัดการกับปัญหาอย่างผู้รู้  4.51 0.63 
10. มีภาวะความเป็นผู้น า 4.54 0.60 

รวม 4.66 0.35 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด          

(�̅� = 4.66 และ SD = 0.35) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุด 

(�̅�= 4.84 และ SD = 0.37) รองลงมาคือ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน (�̅� = 4.75 และ    
SD = 0.43)  ความมีวินัย มีระเบียบ (�̅� = 4.74 และ SD = 0.44) ตรงต่อเวลา(�̅� = 4.74 และ     SD 
= 0.48) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (�̅� = 4.74 และ SD = 0.52)  
 
2. ด้านความรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤาฎทีี่ส าคัญ 4.42 0.60 
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางเคมีหรือวิทยาึาสตร์ึกกาา 4.47 0.57 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ 4.60 0.59 

รวม 4.50 0.49 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.50 และ 

SD = 0.49) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

จัดการเรียนรู้มากท่ีสุด (�̅� = 4.60 และ SD = 0.59) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 4.54 0.60 
2. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 4.58 0.53 
3. น าความรู้ทางสาขาไปประยุกตใ์ช้กับการจัดการเรียนรู ้ 4.65 0.55 

รวม 4.59 0.50 
สรุป  ในภาพรวมผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตที่มีทักาะทางปัญญาในระดับมากที่สุด              

(�̅� = 4.59 และ SD = 0.50) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต น าความรู้ทางสาขาไปประยุกต์ใช้

กับการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด (�̅� = 4.59 และ SD = 0.50) 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น า และสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 4.61 0.56 
2. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 4.68 0.50 
3. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร 4.67 0.48 
4. ปฏิบัติต่อผูเ้รียนด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 4.77 0.42 

รวม 4.68 0.38 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.59 และ SD = 0.50) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเข้าใจ

และเป็นมิตรอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.77 และ SD = 0.42) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบใน
การกระท าของตนเอง (�̅� = 4.68 และ SD = 0.50) 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. ประยุกต์ความรู้ทางคณิตึาสตร์เชิงตัวเลข 4.37 0.65 
2. ใช้ภาาาไทยในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมูลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.56 0.54 

3. ใช้ภาาาอังกฤาในการสื่อสารหรือน าเสนอข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.58 

4. มีทักาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ 4.60 0.56 
รวม 4.47 0.47 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักาะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทึอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47 และ SD = 0.47) 
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เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักาะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทึมากที่สุด (�̅� = 4.60 และ SD = 0.56) รองลงมาคือ สามารถใช้ภาาาไทยในการสื่อสาร
หรือน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.56 และ SD = 0.54) 
 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

พฤติกรรมที่มุ่งหวัง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีหลากหลาย 4.56 0.54 
2. สอดแทรกทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ในการจัดการ
เรียนรู ้

4.60 0.56 

3. บูรณาการการวิจัยทางวิทยาึาสตร์ในการจัดการเรยีนรู้ 4.53 0.50 
รวม 4.56 0.44 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีทักาะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด     

(�̅� = 4.56 และ SD = 0.44) 
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสอดแทรกทักาะกระบวนการทาง

วิทยาึาสตร์ในการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด (�̅� = 4.60 และ SD = 0.56) รองลงมาคือ สามารถจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย (�̅� = 4.56 และ SD = 0.54) และบูรณาการการวิจัยทาง
วิทยาึาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.53 และ SD = 0.50) 
 

จากผลการส ารวจคุณลักาณะบัณฑิตที่พกงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
ครุึาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป พบว่า คุณลักาณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ
เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านทักาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3) ด้านทักาะทางปัญญา 4) ด้านทักาะการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านความรู้ 
และ 6) ด้านทักาะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

141 

การศึกษาความต้องการครูเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
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จากรายงานการวิจัย เรื่อง การึกกาาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
การึกกาาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ซก่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการครูและการผลิตครูการึกกาาขั้นพ้ืนฐานในอนาคต โดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและ
ความต้องการในอนาคต (Trend Analysis) จ านวนความต้องการครู พ.ึ. 2553-2567 เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มจ านวนความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกาียณอายุราชการของครูทั้งประเทึระหว่าง
ปี 2562-2567 ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า มีความต้องการครูเพ่ือทดแทนอัตราการเกาียณอายุราชการใน
สาขาวิชาวิทยาึาสตร์ จ านวน 7,062 คน  และในสาขาวิชาเคมี จ านวน 5,810 คน ดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
2562 1,176 968 
2563 1,174 966 
2564 1,180 971 
2565 1,177 968 
2566 1,177 968 
2567 1,178 969 
รวม 7,062 5,810 

 
(ที่มา : ชนิตา รักา์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการใน
อนาคต. ทุนสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1) ชื่อหลักสูตร 1) ชื่อหลักสูตร  
ภาาาไทย หลักสตูรครุึาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมีและ

วิทยาึาสตร์ทั่วไป 
ภาาาไทย หลักสตูรครุึาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี

และวิทยาึาสตร์ทั่วไป  
ภาาาอังกฤา Bachelor of Education Program in Chemistry 

and General Science 
ภาาาอังกฤา Bachelor of Education Program in 

Chemistry and General Science  
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาาาไทย ช่ือเต็ม: ครุึาสตรบัณฑิต (เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป) ภาาาไทย ช่ือเต็ม: ครุึาสตรบัณฑิต(เคมีและ
วิทยาึาสตร์ทั่วไป) คงเดิม 

 ช่ือย่อ: ค.บ. (เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป)  ช่ือย่อ: ค.บ. (เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป)  
ภาาาอังกฤา ช่ือเต็ม: Bachelor of Education (Chemistry and 

General Science) 
ภาาาอังกฤา ช่ือเต็ม: Bachelor of Education 

(Chemistry and General Science)  
 ช่ือย่อ: B.Ed. (Chemistry and General Science)  ช่ือย่อ: B.Ed. (Chemistry and General 

Science)  
3) วิชาเอก  3) วิชาเอก  

ภาาาไทย เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป ภาาาไทย เคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป  
ภาาาอังกฤา Chemistry and General Science ภาาาอังกฤา Chemistry and General Science  
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 177 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

1.1) กลุ่มวิชาภาาาและการสื่อสาร 11 หน่วยกิต 1.1) กลุ่มวิชาภาาาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต  
1.2) กลุ่มวิชามนุายึาสตร์ 

       และสังคมึาสตร ์
11 

หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุายึาสตร์ 

และสังคมึาสตร ์
15 

หน่วยกิต  
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาึาสตร์ 

          คณิตึาสตร์และเทคโนโลย ี
8 

หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาึาสตร์ 

คณิตึาสตร์และเทคโนโลย ี
3 

หน่วยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 141 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 123 หน่วยกิต  

2.1) วิชาชีพครู 55 หน่วยกิต 2.1) วิชาชีพครู 43 หน่วยกิต  
2.1.1) วิชาชีพบังคับ 35 หน่วยกิต 2.1.1) วิชาชีพบังคับ 28 หน่วยกิต  
2.1.2) วิชาชีพเลือก 6 หน่วยกิต 2.1.2) วิชาชีพเลือก 3 หน่วยกิต  
2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 14 หน่วยกิต 2.1.3) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู 12 หน่วยกิต  

2.2) วิชาเอก 86 หน่วยกิต 2.2) วิชาเอก 80 หน่วยกิต  
2.2.1) วิชาเอกคู่ 68 หน่วยกิต 2.2.1) วิชาเอกวิทยาึาสตร์ทั่วไป 40 หน่วยกิต  
2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 12 หน่วยกิต 2.2.2) วิชาการเอกเคมี 40 หน่วยกิต  
2.2.3) วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต     

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
กลุ่มวชิาเอก 

SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Biology 1   Biology for Teachers 1  
หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของสิ่งมีชีวิต 

วิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต การ
จ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้  การึกกาาชีววิทยาและระเบียบวิธี
วิทยาึาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง
หน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซกม การสืบพันธุ์  พันธุึาสตร์ น าความรู้ไป
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)     
 Biology  Laboratory 1     

ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก 
วิตามิน การใช้กล้องจุลทรรึน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
การเจริญเติบโต และการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Biology 2   Biology for Teachers  
เมตาบอลิซกม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การ

หายใจระดับเซลล์ การขนส่งและการคายน้ า สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบ
ต่าง ๆ พันธุึาสตร์ พฤติกรรม และการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน
และความหลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการท างาน
ของพืชและสัตว์ พฤติกรรม นิเวึวิทยา น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาา    
ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)     
 Biology Laboratory 2     

ปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนสาร เช่นการแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์    
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ า การท างานของระบบต่างๆ 
เช่นระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช  
พันธุึาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวึ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

146 



134 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
SCH104 เคมี 1 3(3-0-6) SEC101 เคมีส าหรับครู 1 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Chemistry 1   Chemistry for Teachers 1  

สารและการจ าแนก เทคนิคการแยกสารให้บริสุทธิ์ โครงสร้างอะตอม ตาราง
ธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ 
บัฟเฟอร์ และ อุณหพลึาสตร์ 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้  สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์  
โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี     
น าความรู้ ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์                  
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น   

SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)     
 Laboratory in Chemistry 1      

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการช่ังสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยโคร
มาโทกราฟีแบบกระดาา การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมี การหาผลกกน้ าเลี้ยงในสารประกอบ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมี 1 (SCH104) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
SCH106 เคมี 2  3(3-0-6) SEC102 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน  

 Chemistry 2   Chemistry for Teachers 2  
จลนพลึาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ การจ าแนก

สารประกอบเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชัน พันธะเวเลนซ์ในสารประกอบอินทรีย์ และเคมี
สิ่งแวดล้อม 

ึก ก า า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ ร อ บ รู้  ส า ร ล ะ ล า ย  อุ ณ ห พล ึ า ส ต ร์                        
เคมี จลนพลึาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 
เคมีอินทรีย์ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น 

SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2)     
 Laboratory in  Chemistry 2     

ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี เซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว การตกผลกก เทคนิคการสกัดสารเคมี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี 
การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในน้ า และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมี 2 
(SCH106) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
SCH212 เคมีอนินทรีย ์ 3(3-0-6) SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Inorganic Chemistry   Inorganic Chemistry for Teachers  
สถานะอะตอมและสัญลักาณ์เทอม สมมาตรและกลุ่มจุด ของแข็ง โมเลกุล-     

โคเวเลนต์ แรงเคมี กรดและเบส ึักย์ขั้วไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า ธาตุแทรนซิชันและ
เคมี- โคออร์ดิเนชัน 

อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤาฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุเรพริเซน-   
เททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักาณ์เทอม 
ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลกก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

SCH213 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์ 1(0-3-2)     
 Laboratory in Inorganic Chemistry     

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์เบื้องต้น (SCH212)  
SCH222 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) SEC201 เคมีอินทรียส์ าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Organic Chemistry   Organic Chemistry for Teachers  
ทฤาฎีทางเคมีอินทรีย์ การจ าแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ 

ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริยา สเทอริโอเคมี เคมีของสารแอลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน 
แอลคิลเฮไลด์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ อีเทอร์ 
สารประกอบฟีนอล แอลดีไฮด์คีโตน กรดอินทรีย์ อนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ เอมีนและ
สารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ 

อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทาง
กายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทา การเตรียม และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และมีทักาะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์      
 Laboratory in Organic Chemistry     

ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาวชิาเคมีอินทรีย์ (SCH222)  
SCH232 เคมีวิเคราะห์  SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Analytical Chemistry   Inorganic Chemistry for Teachers  
บทบาทของเคมีวิเคราะห์ สารละลายและหน่วยความเข้มข้น แนวคิดของ

สมดุลเคมีในระบบวิเคราะห์ ระดับขั้นการแตกตัวของอิเล็กโทรไลต์อ่อน การหาค่าคง
ตัวการแตกตัวเป็นไอออน แบบแผนของการแยกและการระบุชนิดของแคตไอออนและ
แอนไอออนอนินทรีย์ การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยการไทเทรตแบบต่างๆ 

อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงสถิติ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์
โดยปริมาตร การวิ เคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง                 
การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน ประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์      
 Laboratory in Analytical Chemistry     

ปฏิบัติการทีส่อดคล้องกับเนื้อหาวชิาเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (SCH232)  
SCH241 เคมีเชิงฟิสิกส์พ้ืนฐาน   SEC304 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Basic Physical Chemistry    Physical Chemistry for Teachers  
แก๊ส อุณหพลึาสตร์ทางเคมี สมบัติของสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยา

เคมีไฟฟ้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤาฎีควอนตัม แก๊สและทฤาฎีจลน์ของแก๊ส 

กฎของอุณหพลึาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย 
จลนพลึาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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SCH251 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) SEC205 ชีวเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Basic Biochemistry   Biochemistry for Teachers  
สารชีวโมเลกุล เซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต คาร์โบไฮเดรต ลิปิด 

โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซกมอาหาร เมทาบอลิซกมของ
คาร์โบไฮเดรต และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาชีวเคมีพื้นฐาน (SCH251) 

อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของ
ของเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และ
เกลือแร่ เมแทบอลิซกมของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ และบูรณาการ
ความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

SCH262 ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคม ี 2(2-0-4) SEC104 ความปลอดภัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Chemical Safety   Chemical Safety for Teachers  
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ประเภทของสารเคมี การ

จัดการสารเคมี การเก็บและการเลือกใช้สารเคมี อันตรายที่เกิดจากสารเคมีแต่ละ
ประเภท การป้องกันอันตรายจากสารเคมี การก าจัดและการขนส่งสารเคมี และการ
จัดการเกี่ยวกับอุบัติเหตุและกรณีฉุกเฉิน 
 

สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี จ าแนกประเภทของสารเคมี 
อธิบายอันตรายจากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักาา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี 
การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี       
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้ เพื่อ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

SCH321 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6)     
 Advance Organic Chemistry     

กลไกของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ ระเบียบวิธีก าหนดกลไกของปฏิกิริยา 
ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการก าจัด ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่ 
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยา          เพ
ริไซคลิก 
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SCH323 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) SEC401 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Natural Product Chemistry   Natural Products Chemistry for Teachers  
ึกกาาแหล่งก าเนิด กระบวนการชีวสังเคราะห์ วิธีการสกัดและการแยก

องค์ประกอบทางเคมีในพืช เช่น แอลคาลอยด์ สเตอรอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน น้ ามัน
หอมระเหย เป็นต้น และึกกาาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

วิถีชีวสังเคราะห์ของสารส าคัญ น้ ามันหอมระเหย เรซินและบาลซัม         
แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ การสกัด การแยก การท าให้
บริสุทธิ์การพิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิา การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติจนมีทักาะกระบวนการทางวิทยาึาสตร์ ทักาะการสอนปฏิบัติการทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

SCH326 หลักการของสเปกโตสโกป ี 3(3-0-6) SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Principle of Spectroscopy   Spectroscopy in Organic Chemistry for Teachers  
หลักการหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยวิธีสเปกโตรสโกปี เช่น 

อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และ แมสสเปกโตรส
โกปี 

วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี -วิสิ เบิล 
สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

SCH331 การวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ 3(3-0-6) SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Instrumental Analysis   Instrumental Chemistry Analysis for Teachers  
หลักการและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี วิธีทางสเปกโทรสโกปีระดับ

โมเลกุลและอะตอม วิธีทางรังสีเอกซ์ หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 
วิธีทางเคมีรังสี วิธีเชิงความร้อน 

อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤาฎี เครื่องมือเกี่ยวกับ
เทคนิคการสกัด การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟีคเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิค
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี เทคนิค
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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SCH335 เทคนิคการแยกทางเคมี 2(2-0-4)     
 Chemical Separation Techniques     

การแยกสารด้วยวิธีทางเคมีต่างๆ เช่น การตกตะกอน การกลั่น การสกัด 
การแลกเปลี่ยนไอออน โครมาโทรกราฟี อิเลคโทรโฟไลซิส เป็นต้น 

 

SCH360 เคมีสีเขียว 3(3-0-6)     
 Principle of Green Chemistry     

การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการที่ลดการใช้และการสร้างสารที่เป็น
อันตรายหลัก 12 ประการของเคมีสีเขียว การเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เป็นพิา การดูดซับ
สารพิา พลาสติกชีวภาพ วัสดุย่อยสลายทางชีวภาพ ชีวมวล ไบโอดีเซล 

 

SCH372 เคมีเพ่ือชุมชนและท้องถิน่ 2(0-4-2)     
 Chemistry for Community and Local     

ึกกาากระบวนการผลิตสารเคมีที่ใช้ในบ้านบางชนิด เช่น การท าสบู่ ยาสีฟัน 
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ึกกาากระบวนการตรวจสอบสาร
ปลอมปนในเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เคมี การน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
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SCH382 พอลิเมอร์และอุตสาหกรรมเคมีปโิตรเลียม 3(3 -0- 6) SEC302 เคมีพอลิเมอร์ส าหรับครู 3(2-2-5) แยกรายวิชา

และเพิม่
การบูรณาการ
ความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Polymer and Petrochemical Industry   Polymer Chemistry for Teachers  
โครงสร้างของอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยก

ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมจากส่วนต่างๆ ของปิโตรเลียม โครงสร้างของพอลิเมอร์     
พอลิเมอร์ไรเซชัน การจัดตัวทางเรขาคณิตของโมเลกุล ชนิดของพอลิเมอร์ โครงสร้างของ
พอลิเมอร์แต่ละชนิดโคพอลิเมอไรเซชันและเฮทเทอโรพอลิ เมอไรเซชัน พอลิเมอร์
สังเคราะห์ พอลิเมอร์จากธรรมชาติ   เคมีของพอลิเมอร์ใยสังเคราะห์ พอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมสี กาววิทยาึาสตร์ พอลิเมอร์ทนไฟชนิดต่างๆ 
พอลิเมอร์ที่ใช้ท าปุ๋ย ซิลิโคน ยางสังเคราะห์ 

อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ ประเภทของพอลิ
เมอร์  ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์
จากพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดย
มีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ มีทักาะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

   SEC303 เทคโนโลยีปิโตรเคมีส าหรับครู 3(2-2-5) แยกรายวิชา
และเพิม่
การบูรณาการ
ความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

    Petrochemical Technology for Teachers  
 อธิบายการเกิด องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี   อนุพันธ์ของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ส าคัญของเช้ือเพลิงซากดกกด าบรรพ์ การส ารวจหาแหล่ง
ปิโตรเลียม การแยกส่วนต่าง ๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการน า
สารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ มีทักาะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความรู้
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
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SCH391 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)     
 Special Topics in Chemistry     

น าเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ความก้าวหน้าและวิทยาการสมัยใหม่ ที่
เกี่ยวกับวิชาการทางเคมี 

 

SDM208 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก และพิบัติภัยธรรมชาติ 3(3-0-6) SED201 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Earth Sciences and Natural Disaster   Earth Science for Teacher  
ก าเนิดโลก สัณฐานของโลกและองค์ประกอบ ความหมายของแร่ การเกิด

แร่ ระบบผลกกของแร่ และสมบัติของแร่ ความสัมพันธ์ของแร่และหิน ลักาณะและการ
จ าแนกประเภทของหิน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ทฤาฎีทวีปเลื่อน การแยกตัว
ของเปลือกโลกใต้มหาสมุทร ทฤาฎีธรณีแปรสัณฐาน และผลของธรณีแปรสัณฐานต่อ
ประเทึไทย ธรณีประวัติ การล าดับเวลาทางธรณีกาล หลักการหาอายุ ฤดูกาลของโลก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาึจากการโคจรของโลก โครงสร้างของช้ันบรรยากาึ 
พลังงานจากดวงอาทิตย์และสมดุลพลังงาน การหมุนเวียนของบรรยากาึ เมฆ 
อุตุนิยมวิทยาในชีวิตประจ าวัน ทะเลและมหาสมุทร กระแสน้ าอุ่น-กระแสน้ าเย็น วัฏ
จักรของน้ า พิบัติภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ าท่วม แผ่นดินถล่ม พายุ 
การปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉินเมื่อมีพิบัติภัยธรรมชาติ 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่
ทางธรณี และการน าไปใช้ประโยชน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาึ
บนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้ าในมหาสมุทร กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาึโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาึ อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาึาสตร์ น าความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ 
และประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาึาสตร์โลกท้ังระบบในการจัดการเรียนการสอน 
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SES110 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) EGS403 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู   3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Environmental Science Foundation   Environmental Science for Teachers  
ความหมาย และขอบเขตของวิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อม มิติสิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวึ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลในธรรมชาติ สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 

ลงพื้ นที่ เพื่ อึก กาาและ เรี ยนรู้ เ รื่ อ งบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การึกกาาชีวิตจริง สังคม สิ่งแวดล้อมวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น การอนุรักา์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรวิทยาึาสตร์ใน
โรงเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้ึกกาาจากท้องถิ่น จัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญา
และแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสมกับผู้เรียน และ
ประยุกต์การใช้ความรู้ทางวิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน 

SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) SEM104 คณิตศาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Calculus and Analytic Geometry 1   Mathematics for Science Teaching  
เรขาคณิตว่าด้วยเส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิึัย การประยุกต์อนุพันธ์และ
หลักเกณฑ์โลปิตาล ปริพันธ์ 

รอบรู้และปฏิบัติการค าควณ แก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับ ระบบจ านวน 
ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ล าดับและอนุกรม 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์
ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตึาสตร์เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวิทยาึาสตร์ และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ 
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SPY104 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Physics 1   Physic for Teachers 1  
การเคลื่อนที่ในหนก่งและสองมิติ  แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน           

โมเมนตัม งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น กลึาสตร์ของไหล และ 
อุณหพลึาสตร์ 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนึาสตร์ แรงและการ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
ความโน้มถ่วง กลึาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง  น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติ
สากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับ
การึกกาาข้ันพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 

SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2)     
 Physics Laboratory 1     

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1  
SPY106 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) SEC102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Physics 2   Physic for Teachers 2  
ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัึนึาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น และ 

นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและ

ทัึนึาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ น าความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักา์  ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาึาสตร์ตามหลักปฏิบัติ
สากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ในระดับการึกกาา
ขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น 
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SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2)     
 Physics Laboratory 2     

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 2  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

SPY202 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) SEP202 ดาราศาสตร์และอวกาศส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Astronomy and Space   Astronomy and Space for Teachers  
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะน าไปสู่ความเข้าใจลักาณะบาง

ประการของวัตถุบนท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราึาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ 
ทัึนอุปกรณ์ทางดาราึาสตร์ ึกกาาลักาณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุในท้องฟ้า 
เริ่มตั้งแต่ วัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกที่สุดไปยังจุดที่ไกลที่สุดของเอกภพ ยานอวกาึกับ
ความก้าวหน้าทางดาราึาสตร์ในปัจจุบัน 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราึาสตร์กับมนุาย์ในแต่
ละยุค  ทรงกลมฟ้า  เวลาดาราึาสตร์  กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกา์  
กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ  ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  
กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาึ น าความรู้อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาึด้วยหลักวิทยาึาสตร์ ส ามารถสังเกต
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาึาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางดาราึาสตร์  ใช้เครื่องมือและทัึนูปกรณ์ทางดาราึาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์
ทางดาราึาสตร์ บันทกกข้อมูล สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ  ใช้ความรู้ด้าน
ดาราึาสตร์และอวกาึเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ และประยุกต์การใช้ความรู้
ทางดาราึาสตร์ และอวกาึในการจัดการเรียนการสอน 
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SPY214 ไฟฟ้าและพลังงาน  2(2-0-4) SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Electricity and Energy    Electricity and Energy for Teachers  
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าและการออกแบบ

วงจรไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าและการคิดค่าพลังงาน พลังงานทดแทน วิธีการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดและปลอดภัย 

ึกกาาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง  พลังงานน้ า  พลังงานนิวเคลียร์  พลังงาน
ความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก  การผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้
ความรู้วิทยาึาสตร์ด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์และประยุกต์การใช้ความรู้ทางไฟฟ้าและ
พลังงานในการจัดการเรียนการสอน 

   EGS205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้
ทันสมัยตอ่
ความก้าวหน้า
ึาสตร์การ
สอน
วิทยาึาสตร ์

    STEM Education  
 รู้และเข้าใจเชิงลกกในด้านสะเต็มึกกาา หลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิต

ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักาะในึตวรราที่ 21 ใช้ความรู้และทักาะ
ทางด้านวิทยาึาสตร์ คณิตึาสตร์ และึาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือ พัฒนางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิึวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค านกงถกงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทึและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และ 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มึกกาาได้อย่างมืออาชีพ   
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ESC303 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     
 Science in Daily Life     

ประเด็นและปัญหาด้านวิทยาึาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน บทบาท
ของวิทยาึาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน แนวคิดวิทยาึาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม แนวคิดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาึาสตร์ 
การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยความรู้ทางวิทยาึาสตร์ ท้ังฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาึาสตร์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ESC304 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5) EGS308 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย
รายวิชาและ
เพิ่มการบูรณา
การความรู้ใน
เนื้อหาผนวก
ึาสตร์การ
สอน 

 Teaching General Science   Science Learning Management in The Basic 
Education 

 

ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาึาสตร์ กลวิธีการสอน
ส าหรับครูวิทยาึาสตร์ทั่วไป ทักาะการสอนจุลภาค การออกแบบและการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาึาสตร์ทั่วไป การออกแบบการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอน
ในวิชาวิทยาึาสตร์ทั่วไป การประเมินการเรียนรู้ในวิชาวิทยาึาสตร์ทั่วไป การประเมิน
การสอนและแนวทางพัฒนาการสอนึกกาา การึกกาาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาึาสตร์ทั่วไปในประชาคมอาเซียน 

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์การึกกาาขั้นพื้นฐาน 
เนื้อหาวิทยาึาสตร์ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อ
วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบเชิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาึาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานึกกาา ใช้กระบวนการึกกาา
ช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาึาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
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ESC308 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)     
 Science Curriculum Development     

แนวคิด หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรวิทยาึาสตร์ใน
ประเทึไทยและต่างประเทึ หลักสูตรอิงมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาึาสตร์ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ 
กระบวนการสร้างหลักสูตรระดับรายวิชา การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ การประเมิน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาึาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาึาสตร์ 

 

ESC401 การพัฒนาความสามารถทางการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)     
 Development of Scientific Inquiry Abilities     

ความหมายของวิธีสืบสอบ ทฤาฎีการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการสืบสอบทาง
วิทยาึาสตร์ กลวิธีการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ความสามารถในการสืบสอบทางวิทยาึาสตร์ บทบาทครูและนักเรียนในการสืบสอบ
ทางวิทยาึาสตร์ การออกแบบการเรียนการสอนวิทยาึาสตร์ด้วยการสืบสอบ 

 

ESC402 การสอนสิ่งแวดล้อมศกึษาในโรงเรียน 3(2-2-5)     
 Teaching Environmental Education in Schools     

ความหมายของสิ่งแวดล้อมึกกาา เป้าหมายของสิ่งแวดล้อมึกกาา อิทธิพล
ของการพัฒนาเึราฐกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิต การจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอิงบริบท
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ จิตส านกก 
และพฤติกรรมอนุรักา์สิ่งแวดล้อม 
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ESC404 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)     
 Science Classroom Action Research     

หลักการ แนวคิดในการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนวิทยาึาสตร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน ระบุปัญหาการวิจัย หรือค าถาม
วิจัย ึกกาาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกแบบงานวิจัยปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือและ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ESC407 นวัตกรรมการสอนเคม ี 3(2-2-5) ECH301 การจัดการเรียนรู้เคมี 3(2-2-5) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา  Innovation in Chemistry Teaching   Chemistry Learning Management  
แนวโน้มของนวัตกรรมการสอนเคมี การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวิชา

เคมี การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนรู้ในวิชาเคมี การใช้สื่อนวัตกรรมการสอน
เคมี การประเมินการเรียนรู้ในวิชาเคมี และฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาเคมี 

ึกกาาเกี่ยวกับเป้าหมายของการสอนเคมี หลักสูตรเคมีระดับการึกกาาขั้น
พื้นฐาน ประเด็นเฉพาะเจาะจงและประเด็นส าคัญของเนื้อหาในหลักสูตร กลยุทธ์การ
สอนเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เคมีของนักเรียน ความรู้เดิมและแนวคิดคลาดเคลื่อน
ของนักเรียนในวิชาเคมี การใช้สื่อนวัตกรรมการสอนเคมี การวัดและประเมินผลใน
รายวิชาเคมี ฝึกปฏิบัติการสอนในวิชาเคมี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ESC409 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1) ปรับค าอธิบาย

รายวิชา  Seminar in Science Education   Trends in Science Teaching  
ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาึาสตร์ และการประเมิน

การเรียนรู้ แนวโน้มและพัฒนาการของหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาึาสตร์ และการ
ประเมิน การติดตามงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอนวิทยาึาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทึ การน าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ึกกาาค้นคว้าประเด็นส าคัญทางด้านการสอนวิทยาึาสตร์จากเอกสารทาง
วิทยาึาสตร์ที่น่าเช่ือถือ น าผลการึกกาามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ น าเสนอ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล และเขียนบทความทางวิชาการประเด็นที่ึกกาา 

   SEC305 โครงการวิจัยทางเคมีส าหรับครู 2(1-2-3) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา     Chemistry Research Project for Teachers  

 ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี ได้แก่ จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวจิยั 
วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพื่อการวางแผนและการท าโครงการวิจัยทางเคมีรวมทั้ง
วิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัย รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย และการ
ออกแบบโครงการวิจัยทางเคมีระดับมัธยมึกกาา 

   ECH302 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้
ทันสมัยตอ่
ความก้าวหน้า
ึาสตร์การ
สอน
วิทยาึาสตร ์

    Science Communication  
 ึกกาาหลักการและทฤาฎีการสื่อสารทางวิทยาึาสตร์ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทึในการสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก 
(infographic) การสื่อสารด้วย Augmented Reality (AR) การสื่อสารด้วยแอพพลิเคช่ัน 
การวาดรูปวิทยาึาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทึ การน าเสนอความรู้วิทยาึาสตร์ใน
รูปแบบการแสดงวิทยาึาสตร์ (Science Show) และออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

163 



 
 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
การจัดการเรียนการสอน นัก กึกาาขาดทักาะด้านภาาาอังกฤา 

 นัก กึกาาขาดทักาะด้านการค านวณ 
การท าวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซก่งประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระงาน

นิเทึ (ทั้งนักึกกาาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

 
หมายเหตุ ความเสี่ยงทั้งหมดมี 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O)  และความเสี่ยงด้าน

กฎระเบียบ (C) ความเสี่ยงด้านใดมีค่าระหว่าง 20-25 ถือว่าสูงมาก ถ้ามีค่าระหว่าง 10-19 ถือว่าสูง และ มีค่าระหว่าง 1-9 ถือว่าปานกลาง 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง(ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

นัก กึกาาขาดทักาะ
ด้านภาาาอังกฤา 

4 3 12 ความเสี่ยงสูง 

 นัก กึกาาขาดทักาะ
ด้านการค านวณ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

การท าวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

อาจารย์มีภาระงาน
จ านวนมาก ซก่ง
ประกอบด้วย ภาระงาน
สอนและภาระงานนิเทึ 
(ทั้งนักึกกาาชั้นปีที่ 4 
และชั้นปีที่ 5) ท าให้มี
เวลาไม่เพียงพอในการ
ท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

5 3 15 ความเสี่ยงสูง 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง         
ที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม

ของหลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควร
จะมี 

 
(2) 

การควบคุม          
ที่มีอยู่แล้ว 

 
(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ       
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1 นัก กึกาาขาดทักาะด้านภาาาอังกฤา เน้นการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ
ภาาาอังกฤา 

  ควบคุม  

2 นัก กึกาาขาดทักาะด้านการค านวณ เน้นให้นักึกกาาท า
แบบฝึกหัด 

  ควบคุม  

3 อาจารย์มีภาระงานจ านวนมาก ซก่ ง
ประกอบด้วย ภาระงานสอนและภาระ
งานนิเทึ (ทั้งนักึกกาาชั้นปีที่ 4 และชั้น
ปีที่ 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอในการท า
วิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ภาระงานข้ันต่ า 

  ควบคุม  

 
หมายเหตุ ช่อง 3  หมายถกง มี     หมายถกง มีแต่ไม่สมบูรณ์   × หมายถกง ไม่มี 
 ช่อง 4  หมายถกง ได้ผลตามที่คาดหมาย   หมายถกง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย     
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
เร่ืองท่ีประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง  

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง  

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรม          การ
ควบคุม (แผนการ

ปรับปรุงการควบคุม)  
(6) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(7) 

นักึกกาาขาดทักาะด้าน
ภาาาอังกฤา 

เน้นการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการภาาาอังกฤา 

ความเสีย่งสูง ควบคุม นักึกกาาสอบ
ภาาาอังกฤาได ้ 

คะแนนต่ า 

จัดโครงการเสริม
ทักาะภาาาอังกฤา 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

นักึกกาาขาดทักาะด้านการ
ค านวณ 

เน้นให้นักึกกาาท า
แบบฝึกหัด 

ความเสีย่ง 
ที่ยอมรับได ้

ควบคุม - -  

อาจารย์มีภาระงานจ านวน
มาก ซก่งประกอบด้วย ภาระ
งานสอนและภาระงานนิเทึ 
(ทั้งนักึกกาาช้ันปีท่ี 4 และช้ัน
ปีท่ี 5) ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการท าวิจัย/ผลงานวิชาการ 

จ ากัดภาระงานสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงาน
ขั้นต่ า 

ความเสีย่งสูง ควบคุม - สนับสนุนให้อาจารย์
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผลงานทาง

วิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

ประธานหลักสตูร 

ผู้รายงาน อาจารย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน 
ประธานกรรมการหลักสูตรครุึาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีและวิทยาึาสตร์ทั่วไป 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 

กับ  
มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
กับ  

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 

รายวิชา 
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้ใน 

มคอ.1 
SEM104 คณิตึาสตร์ส าหรับการสอนวิทยาึาสตร์ คณิตึาสตร์ 
SEP101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 ฟิสิกส์ 
SEP102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2   
SEC101 เคมีส าหรับครู 1 เคมี 
SEC102 เคมีส าหรับครู 2  
SEB101 ชีววิทยาส าหรับครู 1 ชีววิทยา 
SEB102 ชีววิทยาส าหรับครู 2  
SED201 วิทยาึาสตร์โลกทั้งระบบส าหรับครู วิทยาึาสตร์โลก 
EGS403 วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อมส าหรับครู วิทยาึาสตร์สิ่งแวดล้อม 
SEP202 ดาราึาสตร์และอวกาึส าหรับครู ดาราึาสตร์ 
SEP301 ไฟฟ้าและพลังงานส าหรับครู ไฟฟ้าและพลังงาน 
SEC201 เคมีอินทรีย์ส าหรับครู เคมีอินทรีย์ 
SEC202 สเปกโทรสโกปีทางเคมีส าหรับครู  
SEC301 เคมีอนินทรีย์ส าหรับครู เคมีอนินทรีย์ 
SEC203 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู เคมีวิเคราะห์ 
SEC204 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือส าหรับครู  
EGS404 แนวโน้มการสอนวิทยาึาสตร์ วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ

วิทยาึาสตร์ทั่วไป 
SEC305 โครงการวิจัยทางเคมี วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 

 


