
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป(4 ป)   

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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 สารบัญ 
 

หนา 

  หนา 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3.วิชาเอก 1 

 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร 1 

 5.รูปแบบของหลักสูตร 1 

 6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8.อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

 9.ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปที่จบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 

3 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11ตอการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวของกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ 

มหาวิทยาลัย 

7 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

 1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 8 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนนิการและโครงสรางของหลักสูตร 11 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

 2. การดําเนินการหลักสูตร 11 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 14 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณวิชาชีพ 52 

 5. กิจกรรมเสริมความเปนครู 53 

 6. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 54 
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 สารบัญ (ตอ) 
 

 

  หนา 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 56 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 56 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  57 

 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

64 

 4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร

สูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

69 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 75 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 76 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 76 

 3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 76 

หมวดที่ 6 การเนนพัฒนาอาจารยใหเกิดการสอนแบบเนนสมรรถนะ 77 

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 77 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 77 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 78 

 1. การกํากับมาตรฐาน 78 

 2. บัณฑิต 78 

 3. นักศึกษา 78 

 4.อาจารย 79 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 81 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 81 

 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 82 

หมวดที่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 85 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 85 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 85 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 85 

 4.การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 86 

 5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 86 
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 สารบัญ (ตอ) 
 

 

ภาคผนวก  หนา 

1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศกึษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, (ฉบับท่ี 3) 2559 

88 

2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559และหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562 

106 

3 ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา รวมท้ังภาระการสอนท้ัง

ที่มีอยูแลวและที่จะมีในหลักสูตรน้ีของอาจารยประจาํหลักสูตร อาจารยประจํา 

119 

4 ตารางวิเคราะหความสอดคลองของสาระความรูตามมาตรฐานของคุรุสภา 

และคําอธิบายรายวิชาเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม 

182 

5 วิเคราะหสาระความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF)  

เพื่อกําหนดรายวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

191 

6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร เรื่อง แตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะครุศาสตร 

คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรือ่ง แตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการศึกษา 

220 

7 กรรมการพัฒนาหลักสูตรประวัติผูทรงคุณวุฒิ กรรมการวิชาชีพ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตร 

234 

8 สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอน 

วิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) 

243 

9 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 252 

10 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 254 

11 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภากลั่นกรอง

หลักสูตร 

256 

12 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 258 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (4 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร 

คณะ/สาขาวิชา : คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

 

หมวดที่ 1ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :   25501591103229 

ภาษาไทย  :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (4 ป) 

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in General Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)  :    ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

ชื่อยอ (ไทย)  :    ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Bachelor of Education (General Science) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)  :    B.Ed. (General Science) 
 

3. วิชาเอก  

ไมม ี
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางชาตท่ีิสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี  

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (5 ป) พ.ศ. 2559 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 

 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 เปดสอนปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร

และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ในปการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1ครูสอนวิทยาศาสตรท่ัวไปในทุกสังกัด 

8.2นักวิชาการทางดานการศึกษา 

8.3  เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

8.4  พนักงานในบริษัทของตางประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.5  ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 
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9. ช่ือ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศกึษา และปที่จบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา - สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีจบ 

1. นายวินัย  จันทรวงศ 

x-xxxx-xxx2-94-3 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2526 

กศ.บ. (ฟสิกส/คณิตศาสตร) วิทยาลยัวิชาการศึกษาบางแสน 2514 

2. นางสาวกุลยารัตน  ทัศมี 

x-xxxx-xxx8-80-0 
อาจารย 

ศษ.ม. 

 

(วิทยาศาสตรศึกษา 

การสอนฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

2547 

 

ค.บ. (ฟสิกส) สถาบันราชภัฏสกลนคร 2543 

3. นายธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

x-xxxx-xxx8-51-1 
อาจารย 

กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) วิทยาลัยครูธนบุรี 2528 

4. นายคทาวุธ  กุลศิริรัตน 

x-xxxx-xxx1-43-1 
อาจารย 

ปร.ด. 

 

(ฟสิกสประยุกต) 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2557 

 

วท.ม. 

 

(ฟสิกสประยุกต) 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2549 

5. นายนิติพงษ  ศิรวิงศ 

x-xxxx-xxx9-22-7 
อาจารย 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2552 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2548 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังน้ันประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่ง

ที่เปนสมาชิกของอาเซียนซึ่งเปนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของ

การรวมตัวของกลุมประเทศที่มีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งนี้ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความม่ันคง มั่งคั่งและสามารถ

แขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ 

ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน

เพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวยใหประเทศเหลาน้ีเขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) 

สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและ

ภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ  ดานกฎหมาย การเกษตร 

พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรพัยากรมนุษยโดยการยกระดับการศกึษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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วันน้ีแนวโนมอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเปนปจจัยสําคัญใหประเทศไทยตอง

ปรับเปลี่ยน ภาครัฐบาลจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต โครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ภายใตการยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูยุค “ไทยแลนด 4.0” จึง

เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน เพื่อสานตอความสําเร็จจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard 

ซึ่งดําเนินมาตลอดกวา 30 ปท่ีผานมาโดยมีเปาหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการสงเสริมการลงทุนซึ่งจะ

เปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยการสรางโครงขายคมนาคม

ขนสงและโลจิสติกสที่สมบูรณ ในพื้นที่เปาหมายนํารองใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง โดยเนน

10 อุตสาหกรรมเปาหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบดวย 5 

อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) และการเติม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New-S-curve) ซึ่งใน

ตัวโครงการไดมีการออกแบบการขนสงและการคมนาคมไวอยางครอบคลุมท้ังทางถนน ทางราง ทางอากาศ 

และทางน้ํา รวมถึงใหสิทธิประโยชนเพื่อดึงดูดใหบรรษัทขามชาติจากทั่วทุกมุมโลกสนใจมาลงทุนตั้งฐานการ

ผลิตท่ีไทย สําหรับแผนการลงทุนของรัฐบาลตามกรอบการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ป 

(พ.ศ. 2560-2564) เงนิรวมเม็ดลงทุนกวา 1.5 ลานลานบาท 

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการสัมมนาวิชาการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) Eastern Economic Corridor หรือ EEC โดยใช

การศึกษาทั้งในและนอกระบบ และสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามนโยบายใหญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยสรางสวนรวมในการจัดการศึกษาของแตละพ้ืนท่ีใหเกิดการบูรณา

การแผนการดําเนินงาน เกิดความเชื่อมโยง และภาพรวมของการจัดการศึกษาในแตละพื้นที่ เพื่อจะใหภาครัฐ

สนับสนุนการจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการจําเปนของแตละจังหวัด 

โดยทั่วไปวาการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศ

ไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ

การจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพื่อปองกันสภาพไมสมดุล

จากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก  จึงตองเนนการขับเคลื่อนประชาคม

อาเซียนท้ัง3เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของ

เอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติใน

ภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชนรวมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุคคลที่ไดรับการศึกษาใน

ยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ
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ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 

สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และ

รองรับการเปนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอื้ออาทร (2) แกไข

ผลกระทบตอสังคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(3) สงเสริมความย่ังยืนของส่ิงแวดลอมและการ

จัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การ

เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรูขาวสารซึ่งเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียน

เมื่อเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาที่เก่ียวของ กับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และ มีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ

ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิง

ประจักษที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพครอูยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการ

สอนใหกาวหนาและกาวไกลเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความ

พรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธ

การเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูที่มีคุณภาพใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเปนวิชาชีพ

ชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรยีนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีคนเกงใฝรู เปนครูดีครูเกงมีความรูและใฝ

รูมีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพมีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรม

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรง

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรูและรูเทา

ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืนสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพ

ของการประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาเพื่อใหมีครูที่

มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพื่อใหสนองตอบตอการ

แกไขปญหาการขาดแคลนครูโดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตขั้น

พื้นฐานมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดานสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น ในระดับอุดมศึกษาตองเนนพัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงสงเสริมการผลิตและพัฒนา

กําลังคนระดับกลางและระดับลางใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน อีกทั้งปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายได

มาตรฐานสากล โดยในสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น ไดสรุปแผนจัดการศึกษาบูรณาการตามวิสัยทัศนของ

จังหวัดวา จัดการศึกษาในทุกระดับใหสอดคลองตอการขับเคล่ือนนวัตกรรมที่มุงสูการสรางมูลคาเพิ่ม 10 

อุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกอยางย่ังยืน ที่มีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ครูผูสอน ให

เขาใจและสามารถสอนไดในเรื่องธุรกิจ เศรษฐกิจ การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรม ไดมี

ความรูทักษะความสามารถ รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาท่ีตอบรับกับสถานการณในพื้นที่และสถานการณ

โลกปจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 8 จังหวัด

ภาคตะวันออก จัดทําแผนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี โดยเนน 2 ประเด็นหลัก คือ ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ และ

ปรับกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่ ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร วางแผนยกระดับทักษะที่พึงประสงคในการทํางานเพื่อเปนพลเมืองแหงโลกอนาคต โดยรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย 9 แหง เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม และการถายทอดเทคโนโลยี เนนให 

EEC เปนเมืองแหงการเรียนรู เรงจัดทําฐานขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ฐานขอมูลสถานการณ

ในภาพรวม ฯลฯ 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ินสถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญา

ไทยและภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกทั้ง

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว

จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของทองถิ่น

และของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

13.2.1หมวดวิชาเฉพาะ 

13.3.1หมวดวิชาเลือกเสร ี

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย

ผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ

ดําเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ

ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสําคัญวัตถุประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 ผลิต พัฒนา ครูวิทยาศาสตรและนักวิจัยทางการศึกษาคุณภาพสูง ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

(คําอธิบายปรัชญา : ผลิตครูท่ีมีคุณภาพสูงมีความรูคูคุณธรรมสามารถบูรณาการความรูทักษะ 

เจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ใหเปนคนดี  มีสติปญญา

ความสามารถและอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุขรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปญหา

หรือวิกฤติไดดวยสติปญญา) 

1.2 ความสําคัญ   

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่งเพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคงใหกาวทัน

ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันแตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้นจะตองพัฒนา

คนซึ่งไดแกเยาวชนของชาติเสียกอน เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณครบทุก

ดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปไดและหนาที่ที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝง

ความรูความคิดและจิตใจแกเยาวชนเพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติใน

กาลขางหนาผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

1.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและ

วิชาชีพมีความอดทนใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอยางมี

คุณภาพและเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.3.2 เปนผูที่มีความรูความสามารถในศาสตรและสามารถประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานได

อยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3.3 เปนผูมีความรอบรูในศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและดานการจัดการเรียนการสอนสามารถ

ประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเพื่อสรางความรูใหมสําหรับการประกอบ

วิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

 1.3.4 เปนผูมีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหนาท่ีและพัฒนาความความสัมพันธระหวางบุคคลใน

เสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนาํทางวิชาการและสามารถปฏิบัติงานหนาท่ีครูไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 1.3.5 เปนผูมีความรูความสามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
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1.3.6 เปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถวิเคราะหผูเรียน ออกแบบ

กิจกรรม สรางสื่อการสอน โดยใชเทคโนโลยีไดอยางที่เหมาะสมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของการศึกษา

ของชาติ 

1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 1.4.1 มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู พัฒนา

ความรูสึกถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูท่ีเขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน 

 1.4.2 เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต 

รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน

สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

 1.4.3 เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห 

การคิดขั้นสูง มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และของโลก การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี

ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี

เรียนรูและรอบรู ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 1.4.4 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห 

การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับ

วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ผูเรียน ให

เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

 1.4.5 เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 

ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการแกปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียน และสังคม 

 1.4.6 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและ

จิตสํานึกสากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและ

ทองถ่ิน มีจิตอาสาและดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึด

มั่นในความถูกตอง รูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิเสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมท้ังมีคุณลักษณะเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรสุภากําหนด 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตใหมี 

   มาตรฐานไมตํ่ากวาท่ี สกอ.  

   และคุรุสภา กําหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 

    จากแผนพัฒนาการศึกษา 

    แหงชาติและมาตรฐานวิชาชพี 

    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

    ของบุคลากรทางการศึกษา  

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรงุหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 

    หลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา   

วิทยาศาสตรทั่วไป ใหสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม     

เศรษฐกิจ การเมืองและ   

ความกาวหนาทางวิชาการ 

 

 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 

   สังคมและวิชาการอยาง 

   สม่ําเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  

    ผูใชบัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี 

    สอดคลองกับความเปลี่ยน    

    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 

    การเมืองและความกาว 

    หนาทางวิชาการซึ่ง 

    ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

    ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากร 

   ดานการเรียนการสอนและ   

   บริการวิชาการใหมีความรู  

   สมรรถนะและเจตคติที่ 

   ทันสมัยและเหมาะสมตาม 

   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

   ของวิชาชพี 

 

1. สนับสนุนบุคลากรดาน 

   การเรียนการสอนใหทํางาน 

   บริการแกองคกรภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู 

   ของบุคลากรดานการเรยีน 

   การสอนใหมีนวัตกรรมการจัด 

   การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

   ยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการ  

   วิชาการตอบุคลากร 

   ดานการเรียนการสอน 

   ในหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียน   

   ตอประสิทธิภาพการจัด 

   การเรียนรู 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา 

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษาไมนอย

กวา 15สัปดาห กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม– ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 2.2.1 คุณสมบัติผูเขาศกึษา 

  2.2.1.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มี

คานิยม เจตคติที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู โดยสอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู 

และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือก

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

  2.2.1.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวย              

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

  2.2.1.3 ตองผานเกณฑการทดสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูและขอสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปเพื่อการศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

  2.2.1.4 ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.2.2 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

  2.2.2.2 คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ/หรือเปนผูดําเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการสอบขอเขียนและ/หรือ

สอบสัมภาษณ  
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 2.2.3 การเทียบโอนผลการเรียนรู 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

2.3.2 นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูในระดับที่แตกตางกัน ทั้งทางดานภาษาอังกฤษ อาจเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมท้ังในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชาจัดประชุมผูปกครอง

จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย

ผูสอนและผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

2.4.2 จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับนักศึกษาแรก

เขาทุกคนกรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามที่คณะกําหนดนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน 

วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาแตละปการศึกษา  

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหต ุ

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 - 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 - 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 - 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 - 

รวม 60 120 180 240 240 - 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 - 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

คาบํารุงการศกึษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 - 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,623,000 1,754,000 1,893,800 2,045,305 2,231,756 - 

รวมรายรับ 2,568,000 3,645,600 4,733,568 5,832,733 6,731,756 - 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ  

2562 2563 2564 2565 2566 หมายเหตุ 

งบบุคลากร    

เงินเดือน 1,778,000 1,849,536 1,923,517 2,000,458 2,080,476 - 

คาจางประจํา - - - - - - 

งบดําเนินการ    

คาตอบแทน - - - -  - 

คาใชสอย 240,000 480,000 720,000 960,000 1,200,000 - 

คาวัสด ุ 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 2,400,000 - 

คาสาธารณูปโภค - - - - - - 

งบลงทุน    

ครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 2,548,000 3,339,536 4,133,517 4,930,458 5,641,760 - 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 180 240 300 - 

คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 

ตอหัวนักศึกษา (บาท) 
42,467 27,829 22,964 20,544 18,806 

- 

 

 

2.7 ระบบการศกึษา 

 เปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

ตามข อบั ง คั บมหาวิ ทย าลั ย ร า ช ภัฏ รา ชนคริ น ทร ว า ด ว ย ก า รจั ดกา รศึ กษา ระ ดั บปริญญา ตรี  

พ.ศ. 2558 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู  40 หนวยกิต 

1.1วิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

1.2วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา       63 หนวยกิต 

2.1 วิชาเอกบังคับ 42 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอกเลือก 21 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

การกําหนดรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดานและวิชาเลือกเสรี 

การกําหนดรหัสวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โครงสรางรหัสวิชา

ประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก ดังน้ี 

 

 

 

 

 

  

ความหมายของโครงสรางรหัสวิชา 6 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักที่ 1หมายถึง ตัวอักษรยอแทนคณะ ดังนี้ 

E คือ คณะครุศาสตร (Faculty of Education) 

S คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Sciences and Technology) 

1 3 2 4 5 6 

ลําดับกอนหลัง 
ชั้นปที่ควรเรียน 

คณะ 

สาขาวิชา 
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 หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง ตัวอักษรยอแทนสาขาวิชา/กลุมวิชาในคณะครุศาสตร มีดังน้ี 

ED หมายถึง สาขาวิชาสังกัดคณะครุศาสตร (Education) 

CI หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 

CH หมายถึง สาขาวิชาเคมี (Chemistry) 

EN หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishLanguage) 

ET หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา (Educational Technology) 

FA หมายถึง สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา (Foundation and Administration of Education) 

GS หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (General Science) 

MR หมายถึง สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา (Educational Measurement and Research) 

PG หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) 

TH หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทย (Thai Language) 

 หลักที่ 4 หมายถึง ตัวเลขชั้นป ดังนี้เลข 1 - 4 หมายถึง ระดับชั้นปที่ 1 - ชั้นปที่ 4 

 หลักที่ 5 และ 6 หมายถึง ตัวเลขลําดับการเรยีนกอน – หลังของรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร เรยีนไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เรียน 9 หนวยกิต 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED101 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 

English Listening and Speaking 

3(2-2-5) 

EED201 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Usage for Communication 

3(2-2-5) 

EED301 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชพี  

English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาภาษาไทย เรียน 3 หนวยกิต น(ท-ป-ศ) 

รหัส ชื่อวิชา  

EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(2-2-5) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียน 3 หนวยกิต  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED304 สุนทรียะ  

Aesthetics 

 

3(2-2-5) 
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 3(2-2-5) 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED104 พลเมืองที่เขมแข็ง 

Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

EED303 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

The King Wisdom for Local Development 

3(2-2-5) 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา 9หนวยกิต  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED202 การคดิเชิงเหตุผล 

Logical thinking 

3(2-2-5) 

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชพี 

21st Century Skills for living and Occupations 

3(2-2-5) 

EED302 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมนอยกวา 103หนวยกิต  

1. กลุมวิชาชีพครู40 หนวยกิต  

1.1 กลุมวิชาชีพครบูังคับ บงัคบัเรียน 28 หนวยกิต  

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

Language for Communication 

3(2-2-5) 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

Ethics and Spirituality for Teachers 

3(2-2-5) 

EPG101 จิตวิทยาสาํหรับครู 

Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 

3(2-2-5) 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู 

Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

3(2-2-5) 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

Instructional Science  

3(2-2-5) 
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EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

EED402 ครุนิพนธ 

Individual Development Plan 

1(0-2-1) 

1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาบังคับเรียน 12 หนวยกิต  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 

Teaching Internship in a Specific Field 1 

1(0-3-0) 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 

Teaching Internship in a Specific Field 2 

2(0-6-0) 

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 

Teaching Internship in a Specific Field 3 

3(0-9-0) 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 

Teaching Internship in a Specific Field 4  

6(240) 

2. กลุมวิชาเอก 63หนวยกิต  

     2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 42หนวยกิต  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 

Mathematic for Science Teaching 

3(2-2-5) 

EGS102 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 

Earth Science 

3(2-2-5) 

EGS103 ดาราศาสตรและอวกาศ 

Astronomy and Space 

3(2-2-5) 

EGS104 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Environmental Science 

3(2-2-5) 

EGS201 ฟสิกสสําหรับครู1 

Physic for Teacher 1 

3(2-2-5) 

EGS202 ชีววิทยาสาํหรับครู1 

Biology for Teacher 1 

3(2-2-5) 

EGS203 ฟสิกสสําหรับครู2 

Physic for Teacher 2 

3(2-2-5) 
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EGS204 ชีววิทยาสาํหรับครู2 

Biology for Teacher 2 

3(2-2-5) 

EGS206 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

Science Learning Management for Elementary School 

3(2-2-5) 

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 

Electricity and Energy 

3(2-2-5) 

EGS304 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

Science Learning Management for Secondary School 

3(2-2-5) 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 

Seminar in Science and Science Teaching 

3(2-2-5) 

SCH105 เคมีสําหรับครู1 

Chemistry for Teacher 1 

3(2-2-5) 

SCH106 เคมีสําหรับครู2 

Chemistry for Teacher 2 

3(2-2-5) 

     2.2 กลุมวิชาเอกบังคับเลือกเรียนไมนอยกวา21หนวยกิต  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

Scientific Projects and Activities 

3(2-2-5) 

EGS301 วิทยาการคํานวณ 

Computing Science 

3(2-2-5) 

EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรยีน 

Science Laboratory in School 

3(2-2-5) 

EGS305 สะเต็มศึกษา 

STEM Education 

3(2-2-5) 

EGS306 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Research for Science Learning Development 

3(2-2-5) 

EGS307 วิทยาศาสตรกายภาพ 

Physical Science 

3(2-2-5) 

EGS308 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

Biological Science 

3(2-2-5) 

EGS402 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 

Nature and Science Investigation 

3(2-2-5) 
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EGS403 การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 

Teaching Materials in Teaching Science 

3(2-2-5) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้ง

ในและตางประเทศที่หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไมซ้ํา

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเรจ็หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ทั้งน้ีใหเปนไปตามเกณฑของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

EED101 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 

EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 2 2 5 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ  

และจิตวิญญาณความเปนคร ู

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอน

วิทยาศาสตร 

3 2 2 5 

EGS102 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 3 2 2 5 

SCH105 เคมีสําหรับครู 1 3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 

ชั่วโมง /สัปดาห = 63 
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ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 
EED104 พลเมืองที่เขมแข็ง 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EPG101 จิตวิทยาสาํหรับคร ู 3 2 2 5 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 1 

1 0 3 0 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS103 ดาราศาสตรและอวกาศ 3 2 2 5 

EGS104 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 2 2 5 

SCH106 เคมีสําหรับครู 2 3 2 2 5 

รวม 19 12 15 30 

ชั่วโมง /สัปดาห = 57 

 

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

EED201 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EMR201 การวัดและกระประเมินผลการเรียนรู 3 2 2 5 

EED203 วิธวีิทยาการจัดการเรียนรู 3 2 2 5 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 2 

2 0 6 0 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS201 ฟสิกสสําหรับครู 1 3 2 2 5 

EGS202 ชีววิทยาสําหรับครู 1 3 2 2 5 

รวม 20 12 18 30 

ชั่วโมง /สัปดาห = 60 
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ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชพี 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

3 2 2 5 

EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS203 ฟสิกสสําหรับครู 2 3 2 2 5 

EGS204 ชีววิทยาสําหรับครู 2 3 2 2 5 

EGS206 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 
EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 

ชั่วโมง /สัปดาห = 63 
 

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี 3 2 2 5 

EED302 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 3 2 2 5 

EGS304 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

EGS301 วิทยาการคํานวณ 3 2 2 5 

EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 

ชั่วโมง /สัปดาห = 63 
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

EED303 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3 2 2 5 

EED304 สุนทรียะ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 
EED305 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 3 
3 0 9 0 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเลือก) 

EGS305 สะเต็มศึกษา 3 2 2 5 

EGS306 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
3 2 2 5 

EGS307 วิทยาศาสตรกายภาพ 3 2 2 5 

EGS308 วิทยาศาสตรชีวภาพ 3 2 2 5 

รวม 21 12 21 30 

ชั่วโมง /สัปดาห = 63 

 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 4 
6 240 

รวม 6 240 

ช่ัวโมง /ภาคเรียน= 240 

 

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพคร)ู 

EED402 ครุนิพนธ 1 0 2 1 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอก) 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอน

วิทยาศาสตร 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 2 2 5 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 2 2 5 

รวม 10 6 8 16 

ชั่วโมง /สัปดาห = 30 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

EED101 ทักษะการพดูและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 English Listening and Speaking   

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้นๆ แลวจับ

ใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เชน ขอมูลพื้นฐานและขอมูลของครอบครัว การซื้อของ 

ภูมิศาสตรทองถิ่น การจางงาน) สื่อสารเรื่องที่งายและเปนกิจวัตรที่ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและ

ไมยุงยากเกี่ยวกับส่ิงที่คุนเคยหรือทําเปนประจํา ใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบใน

สถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย  โดยใชภาษา นํ้าเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม 

และรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน  เขียน การสื่อสาร 

การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short 

passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic 

information, family information, shopping, local geography, employment), practice 

communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of 

communicative activities, Speaking and practice in different situation including using 

language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily life 

and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, listening, 

reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for information, and 

practice in communication through several different situations 

 

EED102 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  

ใชภาษาไทยในการส่ือสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห และสรุปประเด็นหลักจาก

เรื่องที่ฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตาง ๆ ระดับของภาษา การใชน้ําเสียงในการพูด

สื่อสาร อานออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตาง ๆ เขียนผลงานประเภทตาง ๆ 

ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 

Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking 

in things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and 

in various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 

orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types of 

works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, reading 
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and writing 

 

EED104 พลเมืองที่เขมแข็ง 3(2-2-5) 

 Potency Citizenship  

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและ

ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอื่นอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอ

หนาท่ีของตนเอง เขาใจและเห็นคุณคาของผูอื่น มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 

human dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 

peaceful in Thai society and international community in accordance with the principles of 

tolerance, create and comply with social rules and basic laws related to democratic way of 

life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, 

understand and acknowledge other esteem, and have a volunteering spirit to develop their 

locals 

 

EED201 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English Usage for Communication  

เขาใจขอมูลท่ีไดจากการฟงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การสนทนา คําบรรยาย 

บันทึกขอเท็จจริงโดยใชภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวขอที่คุนเคย และสนใจ ใหคําแนะนํา ใหเหตุผล 

และกลาวรองทุกขได สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรูสึก เลาประสบการณของตนเอง โตแยง

และใหเหตุผล นาํเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวขอที่คุนเคย และสรุปขอมูลได อานเพื่อหาใจความสําคัญ และ

จับประเด็นอยางรวดเร็วและระบุขอมูลจากสิ่งที่อาน เขียนรายงานในหัวขอที่คุนเคย ประสบการณ 

เหตุการณ ความคิด ความฝน และเขียนจดหมายที่เปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนา

ทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily life, education, 

and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal interests or 

familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 

unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a 

presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use 
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reading comprehension techniques to find main idea and support details or related 

information. Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, 

and expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order 

to develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 

 

EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 

 Logical thinking  

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับขั้นการดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอย

ละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใชแนวทางไดอยาง

เหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลและพัฒนา

ทักษะทางสมอง (Executive Function : EF) ได 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of 

operations, numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving 

conditions in term of language and symbolic and pattern of explaining the phenomena 

that occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, 

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

developing thinking skills (Executive Function : EF) 

 

EED302 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 Health Promotion and Care  

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและ

นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและ

ดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความ

พรอมในสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดานที่สําคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, the 

importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create and 

arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 

and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of main 

issue 
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EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

 21st Century Skills for living and Occupations  

สืบคน วิเคราะห และตรวจสอบความนาเชื่อถือของแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs 

สรางนวัตกรรม ตระหนักถึงความปลอดภัยและการปกปองขอมูล ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมั่นใจและ

ถูกตองตามหลักการและมารยาท สรางเครือขายเชื่อมโยงแบงปนการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดสอบและประเมินผลความกาวหนาในการเรียนรู ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีอุบัติใหม และ

นํามาใชในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  

Inquire, analyze and examine reliability of concepts or theories about; 5Cs 

skills, create innovation, realize about security and protect information. Use information 

technology confidently, correctly and appropriately. Create a shared network of learning. 

Test and evaluate learning progression by using information technology. Follow new 

technologies and apply to daily life, and effectively do a career in the 21st-century. 

 

EED303 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3(2-2-5) 

 The King Wisdom for Local Development  

ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนในชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะห

ยุทธศาสตรฉลาดรูเพื่อการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และ

รวมมือกันทํางานโดยบูรณาการงานวิจัยทองถ่ินแบบองครวมรวมกับทีมภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดงานบริการ

วิชาการใหกับชุมชน 

Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 

development in their daily lives, study concepts and principles of the royal projects, as 

well as analyze the intelligent learning approach for pilot community development based 

on the king wisdom and the integrated participation with related sectors 

  

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Professional Purposes  

พูดคุยในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูด

ท่ีเปนชาวตางชาติ สรางถอยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท่ีหลากหลาย โดยมีความเขาใจ

จุดประสงคของประเด็นที่มีความซับซอนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปญหาเฉพาะท่ีมี

ความไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with foreigners, practice with 

text representing spoken language in abstract and concrete, describe perspective on 
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problem about advantage and disadvantage, practice using English for communication 

through English Camp 

 

EED304 สุนทรียะ 3(2-2-5) 

 Aesthetics  

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรํา

วงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 

ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงาน

ทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก 

เวที สื่อการเรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai standard 

dance songs, play musical instruments, design and organize recreation activities, dance in 

Thai standard dance, design and organize performances, analyze principles of aesthetics in 

visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and principles of 

bulletin boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, create art 

works, present and criticize the art works conform to local wisdom 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน  กลุมวิชาชีพครู 

 กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 3(2-2-5) 

 Ethics and Spirituality for Teachers  

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ี

เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห  

บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการเรียนรูที่เนน

ประสบการณ กรณีศกึษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 

Philosophy, concepts, theories in education, be a role model with virtues and ethics, and a 

good citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating 

knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law 

for teachers, condition of teacher professional development using experiences and case 
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studies, practice using reflection to apply for self-development to become a good teacher, 

know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

EPG101 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher  

วิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความแตกตางระหวางบุคคล เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การศึกษารายกรณี 

การสะทอนคดิ เพื่อใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงม่ัน

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครูรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ให

คําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การ

สรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Apply psychology for instruction in order to analyze and solve problems, 

and develop learners and learners with special needs on various potentials and ages by 

using principles, concepts and theories of developmental psychology, educational 

psychology, and counseling psychology. Understand philosophy, concepts, principles, and 

guidance procedures. Analyze prominent points and problems, design activities to help 

and develop each individual learner on his or her potential and learners with special needs 

on guidance approaches by striving to develop learners with the heart and soul of  

a teacher. Design activities to develop giving information and guidance skills to their 

parents. Create collaborative network among teachers, parents and communities for 

supporting learners’ studies to gain well-knowledged, modern, and keep up with the 

changes. 

 

EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Language for Communication  

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรยีน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะห

แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน 

ภาษาทาทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู

ทักษะการฟง  การพูด  การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบ
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รู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพื่อการ

อยูรวมกันอยางสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 

needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 

techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 

gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 

management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 

for general information for broader, up-to-date self-development and keeping up with the 

changes, practice the language and culture for peaceful living 

 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่

สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรู

พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการ

พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของ หลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 

major related to school and community context, implement and evaluate curriculum 

through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 

theories and development model, backgrounds of curriculum development in educational 

philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic education 

curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum 

evaluation, problems and trends in curriculum development; and to be a person who 

know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 

Communication and Learning 

 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขา
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วิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ี

เกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มี

ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance 

with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on 

contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 

principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information technology 

for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital 

technologies in order to be able to select and apply innovation and information 

technology for educational communication and learning effectively, not pirate intellectual 

properties, and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, 

know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 

 Instructional Science   

วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู

คิดและมีความเปนนวัตกร สงเสรมิการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัด

กิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใช

ความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา  

การบูรณาการสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะ

ผูเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners 

to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 

individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 

promoting students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating 
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knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 

using learning theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  

integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 

and language integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in 

local community,  digital technology media, inclusive education, coaching, classroom 

management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; 

to be a responsible and committed person in developing learners fulfill their potential 

 

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation  

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีน แนวทางการใชผลการวัด

และประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงและใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

รูปแบบตางๆ เพื่อประโยชนสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate 

to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special 

needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development of 

learning management under the concepts and theories of measurement and evaluation, 

authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for 

learning promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in 

learner development, proper and creative measurement and evaluation, and use the 

reflective practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and 

up to date. Use Information Communication and Technology tools for Learning 

Measurement and Evaluation. 

 

EFA201 การบรหิารการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Education Administration and Quality Assurance in 

Education 
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วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา

และชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษา ดวยองค

ความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศกึษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต

ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา

ตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอบานเมือง พื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปล่ียนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and 

educational development programs and communities, design; implement the quality 

assurance in education work that is consistent with educational institutions. With 

knowledge of educational administration,  information system for school administration, 

quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create 

immunity for learners, educational management of educational institutions at each level 

and type of education by using a variety of learning management processes to develop 

oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, good 

citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace with 

changes 

  

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning  

วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสราง

และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาขอมูล

หรืองานวิจัยตางๆ เพื่อสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับ

บริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใช

การสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 

develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 

individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 

conditions and needs in learner development in classrooms, design research by applying 
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principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply 

digital technologies and information technology for searching data/research and creating 

innovation in research to solve problems and develop learners, relevant innovation in 

community in order to be able to implement research results in developing learning 

management and learners, and use reflection to apply for self-development to become a 

good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

  

EED402 ครุนิพนธ 1(0-2-1) 

 Individual Development Plan  

จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาที่ครู 

คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย

ตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 

synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the 

lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning, attend 

the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and 

learn under the context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 

keep up with changes 

  

 กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 1(0-3-0) 

 Teaching Internship in a Specific Field 1  

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาท่ีครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศกึษา  เขาใจบริบท

ชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา

หลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน

และนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  
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เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith 

in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 

teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with 

parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to 

the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in form 

of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability 

based learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession 

development both inside and outside educational institutions through the process of 

observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from 

learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use 

the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context 

of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 2(0-6-0) 

 Teaching Internship in a Specific Field 2  

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครพูี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อ

และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรู

ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหารจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 

professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 

design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 

strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 

design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 

education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to 
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enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 

characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 

teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 

and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of 

culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 

evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 

knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 

keep up with changes 

   

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 3 3(0-9-0) 

 Teaching Internship in a Specific Field 3  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยาง

ชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ 

(AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชใน

การพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 

morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 

encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 

students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 

educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' 

problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 

methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves 

from participating in activities that promote professional progress, projects related to 

promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 

basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 

develop oneself to keep up with changes 
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EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4 6(240) 

 Teaching Internship in a Specific Field 4  

ปฏิบัติงานในหนาที่ครู  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 

thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 

innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 

classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 

promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics 

with the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting 

the changes that have occurred to themselves from participation and participate in projects 

related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from 

learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 

individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community 

(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเอกบังคับ 

EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร    3(2-2-5)  

 Mathematic for Science Teaching  

รอบรูและปฏิบัติการคําควณ แกปญหาโจทยเก่ียวกับ ระบบจํานวน ความสัมพันธฟงกชัน  

เมทริกซ เรขาคณิตวิเคราะหและภาคตัดกรวย ลําดับและอนุกรม ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

เวกเตอรและการวิเคราะหเวกเตอรเบ้ืองตน อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว สถิติเบ้ืองตน ประยุกตใช

ความรูคณิตศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณทางวิทยาศาสตรและบูรณาการสูการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
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Know and perform calculation task. Solve problems in number system, 

correlation function, matrix, analytic geometry and conic section, order and series, limit 

and function, vector and analytic vector, derivative of single variation function and basic 

statistic. Apply the knowledge to explain scientific phenomenon. Integrate the knowledge 

to science teaching 

 

EGS102 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ   3(2-2-5)  

 Earth Science  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู องคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรธรณี แผนที่ทางธรณี และการนําไปใช

ประโยชน สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของนํ้าใน

มหาสมุทร   กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การพยากรณ

อากาศอธิบายปรากฏการณธรรมชาติดวยหลักวิทยาศาสตรนําความรูสูการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice inthe earth elements and correlation, change of internal 

and surface of the earth, disaster, mineral resources, geologic and application, earth 

energies balance, celestial phenomena,could formation, ocean current, climate change 

and effect on living things and environment, weather forecast. Scientifically explain the 

phenomenal and apply to science teaching 

 

EGS103 ดาราศาสตรและอวกาศ    3(2-2-5)  

 Astronomy and Space  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู ความสัมพันธของดาราศาสตรกับมนุษยในแตละยุค  ทรงกลม

ฟา  เวลาดาราศาสตร  กลุมดาวและการสังเกตการณกลุมดาว  ดาวฤกษ  กาแล็กซี ดาวเคราะหและวัตถุ

ขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธภายในระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ 

เทคโนโลยีอวกาศ นําความรูอธิบายปรากฏการณธรรมชาติบนโลกและอวกาศดวยหลักวิทยาศาสตรสามารถ

สังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายปรากฏการณทางดาราศาสตร

ใชเครื่องมือและทัศนูปกรณทางดาราศาสตรเพื่อสังเกตปรากฏการณทางดาราศาสตรบันทึกขอมูล สังเกตตาม

ขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบใชความรูดานดาราศาสตรและอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice about correlation between astronomy and human in 

each era, celestial, spacetime, constellations and observation, stars, galaxies, planets and 

object in the solar system, interactions in the solar system, origin and evolution of the 

universe and space technology. Apply the knowledge to empirically explain both the earth 
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and space phenomena. Use scientific instruments to observe and explain nature and space 

phenomena. Systematically record information. Apply the knowledge to science teaching 

for basic education according to local context 

 

EGS104 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   3(2-2-5)  

 Environmental Science  

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรียนรูเรื่องบริบทและภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น การศึกษาชีวิตจริง  สังคม  สิ่งแวดลอมวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยใชความรูที่ไดศึกษาจากทองถิ่น จัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชภูมิปญญาและแหลงการเรียนรูทองถ่ินที่สอดคลองกับบริบทชุมชนและเหมาะสม

กับผูเรียน 

Do field trips to study about local context, wisdom and natural resources. 

Study real living, social, environment, local life, local environment conservation. Apply the 

knowledge to design school science curriculum. Science learning management with local 

wisdom according to local and learner context 

 

EGS201 ฟสิกสสําหรับครู 1 3(2-2-5)  

 Physic for Teacher 1  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู การวัด เวกเตอร จลนศาสตร แรงและการเคลื่อนที่ งานและ

พลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโนมถวง กลศาสตรของไหล 

คลื่นกล เสียง นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ใชหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกตใชความรูดานฟสิกสเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น 

Study and practice about measurement, vector, kinematics, force and 

dynamic, task and energy, particle momentum, rigid body, mechanical properties of 

matter, gravity, fluid mechanic, mechanical wave, sound. Apply the knowledge to 

empirically explain natural phenomena. Manage laboratory science according to 

international standard. Apply the knowledge to science teaching for basic education 

according to local context 
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EGS202 ชีววิทยาสําหรับครู 1 3(2-2-5)  

 Biology for Teacher 1  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู การศึกษาชีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สมบัติและ

การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีชีวิต โครงสรางหนาที่ของเซลลและเนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม การ

สืบพันธุ  พันธุศาสตร นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ใช

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกตใชความรูดานชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถ่ิน 

Study and practice about biology and science methodology, property and 

living thing organization, basic chemical in living thing, cell structure and function, tissue 

structure and function, metabolism, reproduction and genetic. Apply the knowledge to 

empirically explain natural phenomena. Manage laboratory science according to 

international standard. Apply the knowledge to science teaching for basic education 

according to local context 

 

EGS203 ฟสิกสสําหรับครู 2  3(2-2-5)  

 Physic for Teacher 2  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู ความรอนและเทอรมอไดนามิกส แสงและทัศนศาสตร ไฟฟา

และแมเหล็ก ฟสิกสยุคใหม นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ  โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ใช

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกตใชความรูดานฟสิกสเพ่ือการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถ่ิน 

Study and practice about heat and thermodynamic, light and optic, 

electricity and magnet and modern physic. Apply the knowledge to empirically explain 

natural phenomena. Manage laboratory science according to international standard. Apply 

the knowledge to science teaching for basic education according to local context 

 

EGS204 ชีววิทยาสําหรับครู 2 3(2-2-5)  

 Biology for Teacher 2  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความ

หลากหลายทางชีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสรางและการทํางานของพืชและสัตว พฤติกรรม 

นิเวศวิทยา นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ใชหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกตใชความรูดานชีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและบริบทของทองถิ่น 
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Study and practice about ideas and mechanism of evolution, taxonomy and 

bio-diversity, growth, plants and animal structure and function, behavior and ecology. 

Apply the knowledge to empirically explain natural phenomena. Manage laboratory 

science according to international standard. Apply the knowledge to science teaching for 

basic education according to local context 

 

EGS206 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดบัประถมศึกษา   3(2-2-5)  

 Science Learning Management for Elementary School  

วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและเนื้อหา

วิทยาศาสตร  จัดทําหนวยการเรียนรู ประยุกตใชความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคและวิธีการการ

จัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล เพ่ือวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญแบบเชิงรุกและสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูวิทยาศาสตร เขียนแผนการจัดการเรียนรู 

สรางสื่อ และฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ใชกระบวนการศึกษาชั้น

เรียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางครมูืออาชีพ 

Analyze elementary school core curriculum in aspect of science. Create 

leaning unit. Apply learning psychology, leaning management techniques and procedures, 

media, measurement and evaluation to plan and design learning activities which 

emphasize on learner, both active and passive, that correlate with nature of science 

learning. Create lesson plans and media. Practice in micro teaching and real classroom. Use 

classroom study to enhance efficiency in professional science learning management 

  

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 3(2-2-5)  

 Electricity and Energy  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู ไฟฟา  พลังงานไฟฟา  แหลงกําเนิดไฟฟา การผลิตพลังงาน

ไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอนจากใตพิภพ พลังงานลม  พลังงานชีวมวล  พลังงานจากเซลล

เชื้อเพลิง  พลังงานน้ํา  พลังงานนิวเคลียร  พลังงานความรอนจากมหาสมุทร การประยุกตเพื่อนํามาใช

ประโยชนเปนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกการผลิตและประหยัดพลังงาน  พลังงานกับสิ่งแวดลอม

ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรดานไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม และ

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice about diversity of ecosystem, relation between living 

things in ecosystem, energy transfer, problems and effects to natural resources and 

environment, guideline for natural resources conservation and the problems solving, 
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procedure and important of genetic and genetic material, genetic transformation that 

effects living things, bio-diversity and revolution, base element of living things, cell 

transportation. Apply the knowledge to daily life and to science classroom. 

  

EGS304 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา    3(2-2-5)  

 Science Learning Management for Secondary School  

วิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิทยาศาสตร 

จัดทําหนวยการเรียนรู ประยุกตใชความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู สื่อ

การเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญแบบ

เชิงรุกและสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูวิทยาศาสตร เขียนแผนการจัดการเรียนรู สรางสื่อ และฝก

ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศกึษา ใชกระบวนการศึกษาชั้นเรียนเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางครูมืออาชีพ 

Analyze secondary school core curriculum in aspect of science. Create 

leaning unit. Apply learning psychology, leaning management techniques and procedures, 

media, measurement and evaluation to plan and design learning activities which 

emphasize on learner, both active and passive, that correlate with nature of science 

learning. Create lesson plans and media. Practice in micro teaching and real classroom. Use 

classroom study to enhance efficiency in professional science learning management. 

  

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร   3(2-2-5)  

 Seminar in Science and Science Teaching  

ศึกษาคนควางานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร นําผลการศึกษามาวิเคราะห และ

อภิปรายถึงประเด็นที่สําคัญอยางมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตรและการสอน

วิทยาศาสตร นําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยวิธีการสัมมนาผานส่ือมัลติมิเดียโดยใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ รวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร 

Study about science and science teaching researches both in Thai and 

English from journals and science documents. Analyze and discuss the issues. Create 

seminar report. Publish the result through media both in Thai and English. Discuss in 

science communication. 
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SCH105 เคมีสําหรับครู 1 3(2-2-5)  

 Chemistry for Teacher 1  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ธาตุ

และตารางธาตุ แกส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุลเคมี นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทาง

ธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากลประยุกตใช

ความรูดานเคมีเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและ

บริบทของทองถ่ิน 

Study and practice in physical properties, stoichiometry, atom structure, 

chemical elements and periodic table: gas, solid and liquid, chemical bond, chemical 

equilibrium. Apply the knowledge to empirically explain scientific phenomenon. Manage 

laboratory science according to international standard. Apply the knowledge to science 

teaching for basic education according to local context. 

 

SCH106 เคมีสําหรับครู 2 3(2-2-5)  

 Chemistry for Teacher 2  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรู สารละลายอุณหพลศาสตรเคมีจลนพลศาสตรเคมีสมดุลเคมี

สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีอินทรีย นําความรูไปอธิบายปรากฏการณทาง

ธรรมชาติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ  ใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากลประยุกตใช

ความรูดานเคมีเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเหมาะสมกับสภาพและ

บริบทของทองถ่ิน 

Study and practice in solution, chemical thermodynamic, chemical kinetic, 

chemical equilibrium, ion equilibrium, acid and base, electric chemistry, nuclear chemistry, 

organic chemistry. Apply the knowledge to empirically explain natural phenomena.   

Manage laboratory science according to international standard. Apply the knowledge to 

science teaching for basic education according to local context. 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเลือก 

EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร    3(2-2-5)  

 Scientific Projects and Activities  

รูหลักการและความสําคัญของโครงงานวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน หลักการจัดคายวิทยาศาสตร การแสดงทางวิทยาศาสตร การทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร การจัด

นิทรรศการทางวิทยาศาสตรการใชเทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร ชุมนุมวิทยาศาสตร การละเลน/ของ
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เลนหรือภูมิปญญาทองถิ่น นําหลักการสูการปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดโครงงาน

วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

Realize principles and important of scientific projects. Manage the activities in 

school. Principles of managing science camp, science performance, science field trip, science 

exhibition, applying technology to science teaching, science club and local recreation and toys. 

Apply the knowledge to practice and evaluate to develop the activities management skills 
 

EGS301 วิทยาการคํานวณ 3(2-2-5)  

 Computing Science  

ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา การเขียนรหัสลําลอง

และผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายที่มีการใชงานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ํา เพื่อ

แกปญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคํานวณ การแยกสวนประกอบ

และการยอยปญหา การหารูปแบบการคิดเชิงนามธรรม ตัวอยางและประโยชนของแนวคิดเชิงคํานวณเพื่อ

แกปญหาในชีวิตประจําวันประยุกตใชแนวคิดเชิงคํานวณในการออกแบบข้ันตอนวิธีสําหรับแกปญหา การ

แกปญหาดวยคอมพิวเตอร การระบุขอมูลเขา ขอมูลออก และเงื่อนไขของปญหา การออกแบบขั้นตอน

วิธีการทําซ้ํา การจัดเรียงและคนหาขอมูล ตัวอยางการออกแบบข้ันตอนวิธีเพื่อแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 

การศึกษาตัวอยางโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดปญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงาน สรุปผล

และเผยแพร ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการรวมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ประยุกตใช

ความรูดานวิทยาการคํานวณเพ่ือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice about logical reasoning in problem solving, psudo-code 

and work chart writing, basic designing and program writing with variations, conditions and 

loop statements to solve scientific or mathematic problems.  Study principle of computing 

thinking, decomposition, pattern finding, abstract thinking, example and benefit of 

computing thinking in daily life. Apply the thinking to design problem solving process, 

problem solving with computer, input and output and condition indicating. Loop 

statement design. Data ordering and retrieving. Example design of problem solving with 

computer. Study information technology projects, problem indicating, study, plan, perform, 

summarize and publish the project that integrate with other subjects and correlate with 

daily life. Apply the knowledge to science teaching management. 
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EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5)  

 Science Laboratory in School  

รูหลักการเรียกชื่ออุปกรณ/สารเคมีและวิธีการใชอยางถูกตองปลอดภัย (MSDS)สัญลักษณ

และระดับอันตรายของสารเคมี นําความรูดานการจัดการสารเคมี  การแยกประเภทหมวดหมู การเก็บ และ

การกําจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมูและการจัดเก็บอุปกรณทางวิทยาศาสตร เพื่อจัดการ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียนตามหลักปฏิบัติสากล  จัดเตรียมหองปฏิบัติการและใชอุปกรณทาง

วิทยาศาสตรเพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตาม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

Know about instruments and chemical, safety usage (MSDS) symbols and 

hazardous level of the chemical. Apply the knowledge to categorize, store and dispose the 

chemical. Science instruments categorize and maintenance. Manage laboratory science 

according to international standard. Apply the knowledge to prepare the lab for science 

teaching for elementary and secondary school according to the core curriculum. 

 

EGS305 สะเต็มศึกษา   3(2-2-5)  

 STEM Education  

รูและเขาใจเชิงลึกในดานสะเต็มศกึษา หลักของเทคโนโลยีเพื่อการดาํรงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และศาสตรอ่ืน ๆ เพื่อแกปญหา หรือ พัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรม เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม และใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีระบบ ออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู  เขียนแผนการจัดการเรียนรู ปฏิบัติการจัดการเรียนรู และ วัดและประเมินผลการเรียนรู 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางมืออาชีพ   

Deeply know and understand in STEM education, technologies for living in 

rapidly change society, 21st century skills. Apply knowledge in science, mathematics and 

other sciences to creatively solve the problems or develop the job with engineering 

design. Suitably select the technology by considering the effects to living, community and 

environment. Systematically use information technology in learning, working and problem 

solving. Professionally design STEM learning activities, create lesson plans, manage learning 

and measure and evaluate the learning outcome. 
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EGS306 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร  3(2-2-5)  

 Research for Science Learning Development  

รูเน้ือหาวิทยาศาสตรกับธรรมชาติและการเรียนรู เทคนิคการเรียนรูกับงานวิจัย วิทยาศาสตร

การวิจัยดวยกระบวนการเรียนรู  ความรูพื้นฐาน  การวิจัยทางวิทยาศาสตร  การเขียนโครงรางวิจัยเชิงระบบ 

สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบ้ืองตน การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร

ผลงานวิจัยมีความสามารถในการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา มีความสามารถใน

การวิเคราะหและประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ มีทักษะที่จําเปนเพื่อการเปนครูวิทยาศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21  

Know science content and learning nature, science research learning techniques, 

learning based research, basic knowledge in science research, writing systematic research 

proposal, statistic and research planning, data analyzing, research report writing and publish the 

research. Can perform and publish the research and statistically analyze and process the data. 

Possess needed skills to be science teacher in 21st century. 
 

EGS307 วิทยาศาสตรกายภาพ   3(2-2-5)  

 Physical Science  

ศึกษาและปฏิบัติใหรอบรู สมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวาง

สมบัติของสสารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมีธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของ

แรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง

และการถายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของ

คลื่น ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา นําความรูไปใชประโยชนเพื่อใหเกิด

ความสมดุลระหวางธรรมชาติกับการดํารงชีวิตที่ดีและเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice in matter property, matter element, relation between 

matter property and structure and intermolecular force, principle and nature of phrase 

transition, formation of solution, chemical reaction, nature of forces, nature of wave, 

phenomenon of sound, light and electromagnetic wave. Apply the knowledge to create 

balance between nature and good living and to science teaching.   
 

EGS308 วิทยาศาสตรชีวภาพ   3(2-2-5)  

 Biological Science  

ศึกษาและปฏิบัติการใหรอบรูเนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ
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ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม กระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  การลําเลียงสารผานเซลล นําความรูไปใชประโยชนเพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตท่ีดี

และใชเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

Study and practice about diversity of ecosystem, relation between living 

things in ecosystem, energy transfer, problems and effects to natural resources and 

environment, guideline for natural resources conservation and the problems solving, 

procedure and important of genetic and genetic material, genetic transformation that 

effects living things, bio-diversity and revolution, base element of living things, cell 

transportation. Apply the knowledge to daily life and to science classroom. 
 

EGS402 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร    3(2-2-5)   

 Nature and Science Investigation  

สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร การ

มองโลกแบบวิทยาศาสตรการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร และกิจการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งการอธิบายทาง

วิทยาศาสตร  รูและความเขาใจการไดมาซึ่งองคความรูทางวิทยาศาสตร อธิบายวิธีการแสวงหาองคความรู

ทางวิทยาศาสตรแสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะตระหนักถึงธรรมชาติ

วิทยาศาสตร มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตรนําความรู ไปออกแบบกิจกรรม  การเรียนรูที่เนน

กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร   

Investigate and explain theories, principle and ideas about nature of science, 

scientific point of view, science investigation and science enterprise and scientific 

explanation. Know and understand scientific inquiry. Inquire the knowledge via investigation. 

Realize nature of science. Be skillful in science explanation. Apply knowledge to design 

activities and learning that emphasize on the investigation. 
 

EGS403 การผลิตส่ือและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

 Teaching Materials in Teaching Science 

ปฏิบัตวิิเคราะหหนวยเรียน บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการออกแบบและการผลิตสื่อและอุปกรณการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา

และกิจกรรม โดยการประยุกตใชวัสดุประเภทตางๆ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทําการผลิตสื่อและ
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อุปกรณวิทยาศาสตร 

Study practice and analyzing lessons and learning activities in science as a core 

curriculum for basic education for the design and production of teaching materials and 

equipment appropriate to the content and activities, by using digital technology to design 

teaching Materials and building scientific equipment. 

 

3.2 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

       อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร มีความรูมี

ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา นอกจากน้ีใหมีการพัฒนาอาจารย

เพื่อเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1. 
นายวินัย  จันทรวงศ 

x-xxxx-xxx2-94-3 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศษ.ม. 

กศ.บ. 

การสอนวิทยาศาสตร  

ฟสิกส/คณิตศาสตร 
24 24 24 24 

2. 
น.ส.กุลยารัตน  ทัศมี 

x-xxxx-xxx8-80-0 
อาจารย 

ศษ.ม. 

 

ค.บ. 

วิทยาศาสตรศึกษา 

(การสอนฟสิกส) 

ฟสิกส 

24 24 24 24 

3. 
นายธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

x-xxxx-xxx8-51-1 
อาจารย 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วิทยาศาสตรศึกษา 

วิทยาศาสตรทั่วไป 
24 24 24 24 

4. 
นายคทาวุธ  กุลศิริรัตน 

x-xxxx-xxx1-43-1 
อาจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

ค.บ. 

ฟสิกสประยุกต 

ฟสิกสประยุกต 

วิทยาศาสตรทั่วไป 

24 24 24 24 

5. 
นายนิติพงษ  ศิริวงศ 

x-xxxx-xxx9-22-7 
อาจารย 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
24 24 24 24 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1. นายปฐวีร วิจบ รองศาสตราจารย 
ค.ม. 

กศ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 

(ภาษาอังกฤษ) 
24 24 24 24 

2. นางวิภาภรณ บุญยงค รองศาสตราจารย 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

3. นางกัญภร เอ่ียมพญา 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.ด. 

นศ.ม. 

ศศ.บ. 

(บริหารการศึกษา) 

(การโฆษณา) 

(ศลิปะ) 

24 24 24 24 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 48 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

4. นางจิราภรณ พจนาอารียวงศ อาจารย 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

(การศึกษาปฐมวัย) 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

(การจัดการทั่วไป (การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย)) 

24 24 24 24 

5. นายดรัณภพ เพียรจัด 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

(โสตทัศนศึกษา) 

(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

6. นายทรงพล ศุขสุเมฆ 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 

รป.ศ. 

(การแปลภาษาอังกฤษและไทย) 

(การบริหารบุคคลากรภาครฐั) 
24 24 24 24 

7. นางทิพยวิมล วังแกวหิรญั 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน  

จิตวิทยาการศึกษา 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

วิชาโทวัดผล   

24 24 24 24 

8. 
นางสาวธัญญภัสร  ศิรธัชนราโรจน 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

 

 

ค.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวิจัยแลพัฒนาศัยภาพมนุษย 

(แขนงวิชาจิตวิทยาการให

คําปรึกษา) 

(อุดมศึกษา) 

(จิตวิทยาการศึกษา) 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

24 24 24 24 

9. 

นายบุญรัตน แผลงศร ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

(โสตทัศนศึกษา) 

(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

10. นางสาวพจนีย มั่งคั่ง 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

(การบรหิารการศึกษา) 

(คณติศาสตร) 

24 24 24 24 

11. นายพอเจตน ธรรมศิริขวัญ 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 

(หลักสูตรและการสอน) 

(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

12. นางสาววราภรณ สินถาวร 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

(โสตทัศนศึกษา) 

(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

24 24 24 24 

13. นางวันทนีย บางเสน 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

MSpec 

.ED 

  กศ.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

(จิตวิทยาการศึกษา) 

(Special Education University 

of Newcastle) 

(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

14. นายศิริวัฒน จิระเดชประไพ 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(พัฒนศึกษาศาสตร) 

(การประถมศึกษา) 

(ประวัติศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

15. นางสมบูรณ ศุภจรยิาวัตร 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 

กศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 

(ภาษาไทย) 
24 24 24 24 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

16. นายสุชิน นิธิไชโย 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 

(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษา) 

24 24 24 24 

17. นางสุนาฏ จันทนา 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(โสตทัศนศึกษา) 

(ฟสิกส-คณิตศาสตร) 24 24 24 24 

18. นางอังคณา กุลนภาดล 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

ศษ.ม 

ค.บ. 

(สถิติ วัดผลและวิจัยการศึกษา) 

(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

(คณติศาสตร) 

24 24 24 24 

19. 

นายกฤษฎา พลอยศรี อาจารย ปร.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

(คอมพิวเตอรศึกษา) 

(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 

(คอมพิวเตอรศึกษา) 

24 24 24 24 

20. นางสาวจิตติมา  ปญญาพิสิษฐ อาจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(คอมพิวเตอรศึกษา) 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

24 24 24 24 

21. นางสาวจิรัชญา  โคศิลา อาจารย 
ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

(การสอนภาษาอังกฤษ) 

(ภาษาอังกฤษ) 
24 24 24 24 

22. นายฉัตรชัย ประภัศร  อาจารย 

ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 

(พลศึกษา) 

(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

23. นางสาวณัฐกานต พจนพิมล อาจารย 

กศ.ม. 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 

(ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค 

เฉพาะ) 

(ภาษาอังกฤษ) 

24 24 24 24 

24. นางสาวณัฐฐาพรสามารถ  อาจารย 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(เคม)ี 

(เคมี) 

(เคมี) 

24 24 24 24 

25. นายทวีทรัพย  เจือพานิช อาจารย 
วท.ม. 

ค.บ. 

(การศึกษาวิทยาศาสตร) 

(เคมี) 
24 24 24 24 

26. 
นายธนเทพ ศิริพัลลภ อาจารย ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

(ประวัติศาสตร) 

(สังคมศึกษา) 
24 24 24 24 

27. นายนคินทรสุรพานิช อาจารย 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

(เคมีอินทรยี) 

(เคมี) 

(เคมี) 

24 24 24 24 

28. นางสาวเนติมา พัฒนกุล อาจารย 
อ.ม. 

ศศ.บ. 

(ภาษาไทย) 

(ภาษาไทย) 
24 24 24 24 

29. นางประกอบกูล นาคพิทกัษ อาจารย 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

(การสอนภาษาไทย) 

(ภาษาและวรรณคดีไทย) 
24 24 24 24 

30. นางประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ อาจารย 
กศ.ม. 

ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 

(ภาษาอังกฤษ) 
24 24 24 24 

31. นางพรทิพย คาํชาย อาจารย ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 24 24 24 24 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

กศ.ม. 

ค.บ. 

(การบริหารการศึกษา) 

(คหกรรมศาสตร) 

32. 
นางวรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 

(ภาษาไทย) 
24 24 24 24 

33. นางสาวพรทิพย อนเกษม อาจารย 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 

(บริหารการศกึษา) 

(การจัดการทั่วไป(การตลาด)) 

24 24 24 24 

34. นายวชิรพงศ มณีนันทิวัฒน อาจารย 
M.A. 

ศน.บ. 

(ปรัชญาอินเดีย) 

(ศกึษาศาสตร) 
24 24 24 24 

35. นางวรรณา รัตนประเสริฐ อาจารย 
ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

(จารึกภาษาไทย) 

(ภาษาไทย) 
24 24 24 24 

36. นายวรุตม กิจเจริญ อาจารย 
วท.ม. 

ค.บ. 

(คณิตศาสตร) 

(คณติศาสตร) 
24 24 24 24 

37. นายวิทยา เตาสา อาจารย 
วท.ม. 

วท.บ. 

(ภูมิศาสตร) 

(ภูมิศาสตร) 
24 24 24 24 

38. นางสาววิยารัตนกุมุทนาถ อาจารย 
วท.ม. 

วท.บ. 

(เคมี) 

(เคมี) 
24 24 24 24 

39. นายสมศักดิ์ เอ่ียมคงส ี

 

อาจารย 

 

กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(การอุดมศึกษา) 

(อุดมศึกษา) 

(การประถมศึกษา) 

24 24 24 24 

40. นายสรรเสริญ หุนแสน อาจารย 

Ph.D. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

ศษ.บ. 

 

ศษ.บ. 

 

ศศ.บ. 

(Counselling Psycohology) 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

(วิจัยวัดผลและประเมินผล

การศึกษา) 

รัฐศาสตร-การบริหารรฐักิจ 

(ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและ

ศิลปะการแสดง 

24 24 24 24 

41. นางสาวสุทธิษา สมนา อาจารย 
วท.ม. 

วท.บ. 

(ภูมิศาสตร) 

(ภูมิศาสตร) 
24 24 24 24 

42. นายสุพัฒน เศรษฐคมกุล อาจารย 

กศ.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

(หลักสูตรและการสอน) 

(อุดมศึกษา) 

(พลศึกษา) 

24 24 24 24 

43. นางสาวหน่ึงฤทัย เมฆวทัต อาจารย 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

(การวัดและเทคโนโลยีทาง

วิทยาการปญญา7) 

(การวัดผลการศึกษา) 

(คณติศาสตร) 

24 24 24 24 

44. นายอดิเรก  เยาววงค อาจารย 

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

(เทคโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการศึกษา) 

(การศึกษาวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร) 

24 24 24 24 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

ค.อ.บ. (วิศวกรรโทรคมนาคม) 

45. นางสาวอมรรัศมีจิณรกัษ อาจารย 
วท.ม. 

วท.บ. 

(เคมีวิเคราะห) 

(เคมี) 
24 24 24 24 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

 หลักสูตรมีอาจารยพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

 3.2.3.1 ไดรบัเลือกสรรจากบุคคลผูมีคุณวุฒิ มีความรู มีประสบการณและผลงานท่ีเก่ียวของ

กับรายวิชาและเรื่องที่สอนและ 

 3.2.3.2 มีความเขาใจและยอมรับในหลักเกณฑตางๆ ที่ระบุอยูในหลักสูตรและพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเหลาน้ันทุกประการและ 

 3.2.3.3 ผลการเตรียมการสอนของอาจารยนับเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาของรายวิชาและ

จะมีการเก็บรวบรวมไวในท่ีรวบรวมเอกสารวิชาการของรายวิชาน้ันๆ พรอมกับผลงานของผูเรยีนและจาก

แหลงวิชาการอื่นๆ เพื่อประโยชนในกรศึกษาคนควาของผูสอนและผูเรียนรุนตอไปและ 

3.2.3.4 การคัดเลือกอาจารยพิเศษเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวา

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3.2.4 เกณฑคุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครู 

คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน  นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

ดังตอไปนี้  

1) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ ปริญญา

ตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมิน

ศาสตรวิชาชีพครูตามที่กําหนด ไดแกคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการ

เรียนรู ความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

ทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค รวมแลวไม

นอยกวา 60 ชั่วโมงและ 

2) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณนอยกวา 

1 ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตั้งแต 

3 ปข้ึนไป และ 
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3) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะตองมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่สอนหรือเก่ียวของ

สัมพันธท่ีมีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เอกสารประกอบการสอน ตํารา หนังสือ งานวิจัย อยาง

นอย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอยางนอย 3 บทความ ภายใน 5 ปยอนหลัง และ 

4) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย 1 ป กรณีที่

ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ การ

สอนอยางนอย 1 ปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับรวม

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. 1 นี้ ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ

คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ 2 – 4 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมี

ความรูความสามารถ ทักษะดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการ

สอนอยางเพียงพอ 

 

4. องคประกอบที่เก่ียวกับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบดวยการ

สังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคูกับ การนิเทศ การบูรณาการ

ความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชส่ือนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการ

เรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การ

วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครนูอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกประสบการณวิชาชีพ 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตรกําหนดโดยเนนงานท่ีนักศึกษาคร ู

ตองปฏิบัติจริง และเสริมสรางสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงคเพื่อใหนักศึกษาพรอมที่จะเปนผูเริ่มตน

วิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางดานความรู ไดแก ความรูท้ังในเน้ือหาท่ีใชสอนตามหลักสูตรและความรูใน

ศาสตรสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางดานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู   

  1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู 

บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยาง

เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 
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3) สามารถสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรูท่ีอบอุน ม่ันคง 

ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณคาของการนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสอน การวัด

และการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน

ชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคลมีสมรรถภาพ

ดานคุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการพัฒนางานใหตั้งมั่นอยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการพัฒนา

สังคม 

4.2 ชวงเวลา 

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาท่ี 1  

2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาท่ี 2  

3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาท่ี 3  

4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ปการศึกษาที ่ ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ1 

1 หนวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห ๆ ละ 

3 ชั่วโมง (ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2 สัปดาห) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ2 

2 หนวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห ๆ ละ 

6 ชั่วโมง (ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4 สัปดาห) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ3 

3 หนวยกิต เรียนปฏิบัติ 16 สัปดาห ๆ ละ 

9 ชั่วโมง (ฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

12 สัปดาห) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ4 

6 หนวยกิต ฝกสอนและปฏิบัติงานอ่ืนใน

สถานศึกษา 1 ภาคการศกึษา 

 

5. กิจกรรมเสริมความเปนครู (Teacher Enhancing Activities) 

กิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ เปนการเฉพาะหรืออาจบริหาร

จัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

  1) กิจกรรมเสริมสรางความศรทัธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

  2) กิจกรรมจิตอาสา และ/หรือ จิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

  3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
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  4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ ศาสตรพระราชา 

  5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาติ 

  6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

  7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

  8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

  9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

  10) กิจกรรมทางวิชาการ 

  11) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศกึษาเห็นสมควร 

  

6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

6.1 คําอธิบายโดยยอ 

กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน

ภาคสนาม เปนงานที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนท่ีเปน

รูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

 6.2.1 มีศักยภาพทางดานการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับการศึกษาท่ี

สูงขึ้นได 

 6.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณวิชาชพีครแูละ

ปฏิบัติการวิชาชพีครู) 

 6.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา

ผูเรียน 

 6.2.4 พัฒนาโครงงานหรืองานวิจัยและประยุกตใชผลเพื่อเปนประโยชนในการประกอบวิชาชีพ 

6.3 ชวงเวลา 

 ปการศึกษาที่ 1 

 ปการศึกษาที่ 2 

 ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาท่ี 4 

6.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมอยูในรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

6.5 การเตรียมการ 

มีการเรียนวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ซึ่งมีการจัดทําโครงการวิจัยเบื้องตนเปนราย

กลุมในชั้นปท่ี 3 กอนการทําการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยทางการศึกษาเปนรายบุคคลในช้ันปที่ 4 มีการ
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ปฐมนิเทศนักศึกษาในเร่ืองการทําวิจัยในช้ันเรียน มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการให

คําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยาง

โครงงานวิจัยใหศึกษา 

6.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรือปญหาพิเศษ ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย

อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอ

กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โดยโครงงานหรือปญหาพิเศษดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน 

โดยเฉพาะกระบวนการทํางานอยางเปนระบบและการนําเสนอตออาจารยหรือนักศึกษาอื่นๆ ได  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถ

ดานการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวางบุคคล

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใช

คอมพิวเตอรรวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดมี

ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน

เขาใจธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ 

2. ความสามารถ

ดานวิชาการ 

 

นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอนจนสามารถนําไปใช

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสรางสรรคมีทักษะ

และมีวิจารณญาณในการแกปญหาตระหนักในคุณคาของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ

นวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอนวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนํา

ความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอื่นๆ ได 

3. ดานคุณธรรม 

 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตมีความอดทน อดกลั้น

ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม 

4. ดานบุคลิกภาพ 

 

มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับผูอ่ืน

ได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดีมีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรู ใฝ

กาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนเสมอตนเสมอปลายมีจิตสาธารณะและ

สามารถบรหิารจัดการงานของตนเองไดแตงกายสุภาพเรียบรอย  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรูในตารางแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะดาน มีความหมายดังนี้ 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

    2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตองาน

ที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน เปน

แบบอยางท่ีดีแกศษิย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   

    3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มี

ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
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        4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความ

ไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

        2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคณุธรรมจริยธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

  2) การเรยีนรูโดยการปฏิสมัพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

  3) การเรยีนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 

  4) การเรยีนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

  5) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-Integrated 

Learning: SIL) 

  6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture ) 

  7) การเรยีนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning ) 

  8) การเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

  9) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

        2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 

  2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

  3) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 

  4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

  5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม 

อุดมการณ จิตวิญญาณความเปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

  6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.2 ดานความรู 

  2.2.1 การเรียนรูดานความรู 

 1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
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การเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และ

ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ

ทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจใน

การบูรณาการความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทาง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics:STEMEducation)ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) 

และมีความรูในการประยุกตใช  

 2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรอันไดแกวิทยาศาสตรทั่วไป

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยีผูเรียนมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติสามารถติดตามและ

รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร

อ่ืนเขาดวยกันอีกท้ังเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาความคิดสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถบูรณาการขามศาสตรการผลิตและใช

สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรการวิจัยเพื่อแกปญหาพัฒนา

ผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู

วิทยาศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร  

 3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง

ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

 4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

มาตรฐาน  

 5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 1) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism)  

 2) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

 3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

 4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

 5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

 6) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  

 7) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 
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 8) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: 

WIL) 

 9) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning) 

 10) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning) 

 11) การเรียนรูผานคอรสการเรียนออนไลน (Massive Open Online Course: MOOC) 

 12) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเน้ือหารายวิชาท่ีเนน

ทฤษฎี 

2) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ เปนการวัดผล

ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา คนควา การวิจัยในชั้นเรียน 

เปนตน 

3) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

4) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 

5) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

7) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

  2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

 3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม 

 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 

 2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 

 3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
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 4) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 

 5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

 6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL) 

 7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 

 8) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

 9) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 10) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 

 11) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 

 12) การเรียนรูผานคอรสการเรียนออนไลน (Massive Open Online Course: MOOC) 

  13) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 

 2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4) วัดและประเมินจากการนาํเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางสังคม  

 2) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

  1) การเรยีนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

   2) การเรยีนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
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   3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

   4) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง (Reflective 

thinking) 

   5)  การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: 

WIL) 

   6) การเรยีนรูแบบรวมพลัง(Collaborative learning) 

   7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

  2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

   2) วดัและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 

   3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

   5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

  2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ

เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศกึษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 

โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 

 3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเรียน

ผลงาน 

 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวสารบน

สื่อสังคมออนไลน 

   2) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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   3) การจัดทําอินโฟกราฟกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาํคัญของงานท่ีนําเสนอ 

   4) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: 

WIL) 

   5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ   ดาน

การศึกษา 

  2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาที่มีการบูร

ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

                    4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 2.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

  2.6.1 การเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียนการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

 2) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัด

เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความ

ตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้ผูเรียนปกติและ

ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู

ผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางานการจัดการ  

การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ

คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความซี่อสัตยสุจริต 

มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

 4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ

กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเตม็ตามศักยภาพ 

 5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรู เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อ                 
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การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา

ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

   2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู  

 1) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School-integrated 

learning: SIL) 

 2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ

เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

 3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 4) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL) 

 5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 6) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 

 7) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 

 8) การเรียนรูเปนทีม (Team-based Learning) 

 9) การเรียนรูผานคอรสการเรียนออนไลน (Massive Open Online Course: MOOC) 

  2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 3.1ดานคณุธรรม จริยธรรม 

 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับ

มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดี

แกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น มีความ

สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
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  4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ 

เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม 

มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง 

ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 3.2 ดานความรู 

 1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของคร ู

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การ

วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการ

สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics:STEMEducation)

ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

 2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

 3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

 4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน  

 5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.3 ดานทักษะทางปญญา 

 1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย

อยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
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เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ 

คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

 3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชน

และสังคม 

 3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม  

 2) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน ผูรวมงาน 

ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 3) มีความรบัผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถชวยเหลือ

และแกปญหาตนเอง กลุม และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชพี มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและ

ถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 

 3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

 1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเขาใจองค

ความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

 3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน

ผลงาน 
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 3.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรยีนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบรหิารจัดการชั้นเรียน 

การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่  

 2) สามารถนาํความรูทางจิตวิทยาวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบคุคล ออกแบบกิจกรรม จัดเน้ือหา

สาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ 

ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการ

ลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางานการจัดการ การเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความซี่อสัตยสุจริต มีวินัย

และรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรยีนสําคัญท่ีสุด 

 4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรยีน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

และภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความ

รวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะ

การรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ

เทคโนโลยี และการดาํเนินชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชใน

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรยีน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 

EED101 ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 1                         

EED201 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 2                         

EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 3                         

EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

EED304 สุนทรียะ 3(2-2-5) 3                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

EED104 พลเมืองที่เข็มแข็ง  3(2-2-5) 1                         

EED303 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(2-2-5) 3                         

กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

EED302 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 3                         

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 2                         

EED202 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 2                         
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 4.1 ดานคณุธรรม จริยธรรม 

 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับ

มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดี

แกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น มีความ

สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

  4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ 

เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม 

มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง 

ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 4.2 ดานความรู 

 1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของคร ู

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การ

วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการ

สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics:STEMEducation)

ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช  

 2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
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ผูเรียน โดยผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีเน้ือหาสาระวิทยาศาสตรอันไดแกวิทยาศาสตรทั่วไป

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยีผูเรียนมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติสามารถติดตามและ

รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร

อ่ืนเขาดวยกันอีกท้ังเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียน

พัฒนาความคิดสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถบูรณาการขามศาสตรการผลิตและใช

สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรการวิจัยเพื่อแกปญหาพัฒนา

ผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู

วิทยาศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

 3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

 4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน  

 5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

4.3 ดานทักษะทางปญญา 

 1) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

 3) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชน

และสังคม 

 4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒภิาวะทางอารมณและทางสังคม  

 2) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน ผูรวมงาน 

ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
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 3) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุม และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นํา

และถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

 1) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเขาใจองค

ความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 2) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

 3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน

ผลงาน 

 4.6 ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่  

 2) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม จัดเน้ือหา

สาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ 

ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

 3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการ

ลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางานการจัดการ การเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความซี่อสัตยสุจริต มีวินัย

และรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรยีนสําคัญท่ีสุด 
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 4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

และภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความ

รวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคดิและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ 

 5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะ

การรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ

เทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชใน

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครูบังคับ) 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บคุคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 3(2-2-5) 2                         

EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 3                         

EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

การศึกษาและการเรียนรู 
3(2-2-5) 2                         

EPG101 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 1        -                 

ECI101 การพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 1                         

EED203 วิธวีทิยาการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 2                         

EFA201 การบริหารการศกึษาและการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
3(2-2-5) 2                         

EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 1                         

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 

ความเปนครู 
3(2-2-5) 1                         

EED402 ครุนิพนธ 1(0-2-1) 4                         

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ1 1(0-3-0) 1                         

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ2 2(0-6-0) 2                         

EED305 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ3 3(0-9-0) 3                         

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ4 6(240) 4                         

 



  มคอ.2 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 73 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอก) 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพนัธระหวาง

บคุคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู  

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

EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 1                         

EGS102 วทิยาศาสตรโลกท้ังระบบ 3(2-2-5) 1                         

EGS103 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 1                         

EGS104 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 1                         

SCH105 เคมีสําหรับครู 1 3(2-2-5) 1                         

SCH106 เคมีสําหรับครู 2 3(2-2-5) 1                         

EGS201 ฟสิกสสําหรับครู 1 3(2-2-5) 2                         

EGS202 ชีววิทยาสําหรับครู 1 3(2-2-5) 2                         

EGS203 ฟสิกสสําหรับครู 2 3(2-2-5) 2                         

EGS204 ชีววิทยาสําหรับครู 2 3(2-2-5) 2                         

EGS206 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 2  
                       

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 3(2-2-5) 3                         

EGS304 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

3(2-2-5) 3 
                        

EGS401 
สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอน

วทิยาศาสตร 
3(2-2-5) 4                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาเอกเลือก) 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพนัธระหวาง

บคุคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจัด 

การเรียนรู  

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

EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 2                         

EGS301 วทิยาการคํานวณ 3(2-2-5) 3                         

EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5) 3                         

EGS305 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 3                         

EGS306 
การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

วทิยาศาสตร 
3(2-2-5) 3                         

EGS307 วทิยาศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 3                         

EGS308 วทิยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 3                         

EGS402 
ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง

วทิยาศาสตร 
3(2-2-5) 4                         

EGS403 
การผลิตส่ือและอุปกรณการสอน

วทิยาศาสตร 
3(2-2-5) 4                         
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา โดย 

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเปนครตูลอดหลักสตูร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรอาทิ (1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา 

(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ (3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.1.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู และคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอน

ของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่คุรุสภากําหนด 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.3.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

2.3.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

          เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วา

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9  

ขอ 49 เกณฑการสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 

(1) ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดเฉพาะโดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 

(2) มีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามเกณฑในขอ 20 

(3) มีความประพฤติดี 

(4) ไมมีภาระหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
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(5) ผานการเขารวมกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(6) สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 50 การขอสําเร็จการศึกษา 

(1) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 49 ตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กรณีที่นักศึกษายังไมขอสําเร็จการศึกษาดวยมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาตองย่ืนคํารองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยภายในสองสัปดาหกอน

การสอบปลายภาค โดยมีระยะเวลาท่ีศึกษาเพิ่มเติมรวมกับระยะเวลาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแลว

ตองไมเกินระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 60 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 กําหนดใหอาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารยใหม 

1.2 การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู การจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.3 การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่

เก่ียวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

1.4 การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับคุณวุฒิและ

การแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยประจํา 

2.1การพัฒนาดานการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสริมใหมีสวนรวมใน

กิจกรรมชุมชน 

 2.2 การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ สงเสริมให

คณาจารยไปศึกษาตอ 

 2.3 การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

 2.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปกํากับมาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562 และขอบังคับครุสภาวาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีความรูความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ

วิเคราะหปญหาวางแผนแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและทักษะภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

3. มีความรักศรัทธาภูมิใจในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตากรุณาตอผูเรียน 

5. มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเองสังคมมีจิตใจเปนประชาธิปไตยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี 

7. มีความใฝรูใฝเรียนกระตือรือรนแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและสามารถนา

ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการจัดประสบการณใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใชภาษาไทยภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางดีและสามารถใชสื่อ

เทคโนโลยีตางๆที่มีความทันสมัยได 

9. สามารถผลิตสื่อวัสดุอุปกรณทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

  

3. นักศึกษา 

3.1 การรบันักศึกษา 

ผูเขาศึกษาตองสําเรจ็การศกึษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทามีคานิยมเจตคติที่ดีและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูและผานเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
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การเตรียมความพรอมกอนการเขาศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนครูการปฐมนิเทศเก่ียวกับ

การปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอยางมีความสุขการเตรียมทักษะ

ภาษาไทยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรเพ่ืออาชีพครู 

3.3 การสงเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 

กําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละปโดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเปนการเฉพาะหรืออาจ

บริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวาสองกิจกรรมอาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสรางความศรทัธาความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3. กิจกรรมสงเสริมความรักชาติศาสนกษัตริยและความเปนไทย 

4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะการปองกันโรคและเพศศึกษา 

7. กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยรวมถึงการเลือกตั้ง 

8. กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป 

9. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 

10. กิจกรรมทางวิชาการ 

11. กิจกรรมอื่นๆที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรกําหนดวิธีการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดเกณฑขั้นต่ําซึ่งจะทําเปน

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

คุณวุฒิของอาจารยผูสอนอาจารยประจําหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยพิเศษให

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใชบังคับ 

ในปจจุบันนอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครยูังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปน้ี 

1. ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่งคือ 

ปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทปริญญาเอกหรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตร

วิชาชีพครูตามที่กําหนดไดแกคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูจิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวสื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรูความรู

ตามกรอบTPCK แนวคิดSTEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงานทักษะทางเทคโนโลยีและ

สื่อดิจิทัลทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมินทักษะการรวมมือสรางสรรครวมแลวไมนอยกวา 60 ชั่วโมงและ 
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2. มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ปและกรณีที่ผูสอนมีประสบการณนอยกวา 

1 ปใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนที่มีประสบการณการสอนตั้งแต 

3 ปข้ึนไปและ 

3. ผูสอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง

วิชาการที่เก่ียวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนเชนตําราหนังสืองานวิจัยนวัตกรรมผลงานสรางสรรค

อยางนอย 1 ชิ้นงานที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่งกรณีบทความอยางนอย1บทความภายใน 5 ป

ยอนหลังและ 

4. มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย 1 ปกรณีที่ยัง

ไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณการสอน

อยางนอย 1 ปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปการศึกษาทั้งนี้ใหนับรวมการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

หมายเหตุกรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอนมคอ.1 นี้ใชบังคับใหยกเวนเกณฑคุณสมบัติ

ผูสอนวิชาชีพครูขอ 2 - 4 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยเริ่มจากการศึกษาผลการผลิต

บัณฑิตตามหลักสูตรเดิมมีการวิเคราะหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจากตัวบัณฑิตเองและผูใชบัณฑิต

รวมกันวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษามีการ

กํากับติดตามบัณฑิตอยางเปนระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปการศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะ

ศิษยเกาเพื่อศึกษาสภาพและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรคณาจารยทบทวนหลักสูตรจากผลการกากับ

ติดตามและกิจกรรมพบศิษยเกาแลวจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดย

อาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวยคณาจารยศิษยเกาผูใชบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบัน 

4.3 การพัฒนาความรูและทักษะใหกับแกคณาจารย 

4.3.1 คณาจารยใหม 

1. การปฐมนิเทศ 

2. การฝกอบรมคณาจารยใหมท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู 

การจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

3. การพัฒนาดานการวิจัยควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัย 

ที่เก่ียวของกับวิชาชีพหรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

4. การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

คุณวุฒิและการแตงต้ังอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
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4.3.2 คณาจารยประจําการ 

1. การพัฒนาดานการเรียนการสอนเชนการอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอกรวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศสงเสริมให

มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาดานวิชาการสงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

3. การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมการจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับวิชาชีพเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 

 

5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 

5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562 และขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวชิาชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

5.2 การเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเปนระบบทวิภาค 1 ปแบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวาภาคละ 15 สัปดาหอาจจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนจํานวนไมนอยกวา 8 สัปดาหโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดีและ

ไมมีการเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

5.3 การประเมินผูเรียน 

การประเมินผูเรียนมีการประเมินเปนรายบุคคลตามรายวิชาโดยอาศัยการวัดผลประเมินผลตามสภาพ

จริงและการทดสอบซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เปนระบบเดียวกันคือการทดสอบยอยการทดสอบ

ระหวางภาคเรียนการทดสอบปลายเรียนโดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุมและอิงเกณฑจําแนกตาม

ลักษณะของรายวิชาโดยมีคะแนนเก็บตอคะแนนสอบปลายภาคดังนี้รายวิชาทฤษฏี 60:40 รายวิชาปฏิบัติ 

70:30 

 

6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

จัดทําโครงการโดยอางอิงจากงบประมาณคาบํารุงการศึกษาและงบประมาณแผนดินเปนประจําทุกป

สําหรับการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรนักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

1. มีหองเรียนท่ีมีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมทันสมัยไดแกคอมพิวเตอรและอุปกรณในการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

2. มีหองปฏิบัติการอาทิหองปฏิบัติการสอนจุลภาค(Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิตสื่อ 

การสอนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการภาษา 

3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน 

4. มีหองสมุดที่ประกอบไปดวยสื่อตางๆเชนตาราเรียนหนังสือวารสารโสตทัศนวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส

วิทยานิพนธฐานขอมูลขาวการศึกษาฐานขอมูลวารสารทางการศึกษาเปนตนโดยสื่อตางๆมีความทันสมัยมีจาน

วนเพียงพอ 

5. มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ซึ่งเปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและ

ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศกครูพี่เลี้ยงและ/หรือผูสอนงานท่ีมีคุณภาพเปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน

และมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือ

กันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณการทางานในสถานศึกษา(School Integrated 

Learning: SIL) อยางหลากหลาย 

6. มีการจัดแหลงเรียนรูในชุมชนธรรมชาติสิ่งแวดลอมและปราชญชาวบาน 

7. ทรัพยากรอ่ืนๆท่ีจําเปนสาหรับการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมโดยสารวจจากความตองการของคณาจารยนักศึกษา

แลวเรียงลาดับความตองการจาเปนจัดทาโครงการเพื่อหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอางอิงจากงบประมาณคาบาํรุง

การศึกษาและงบประมาณแผนดินเปนประจาทุกป 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปคณะครุศาสตรมีทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอตอการ

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
X X X X X 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

ดําเนินงานหลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีร ายละเ อียดของราย วิชา  และรายละเ อียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรม

หรือคําแนะนําดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู 

X X X X X 

(9) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
   X X 
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

คะแนนเต็ม 5.0 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครู

ครบถวนทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 
X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรู กับการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจําทุกป

การศกึษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑการประเมินผล

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

รอยละ 50 ที่สําเร็จในแตละปการศึกษา 

   X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

          1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดย

อาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การ

ตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน

เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ

หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน

โอกาสตอไป 

          1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนั กศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารย ในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะตองออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงาน

ในหนาที่ของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหนึ่งในสถานการณจริงในสถานศึกษาอยางตอเนื่องกัน

เปนเวลาอยางนอย  16 สัปดาห หรือ 228  ชั่วโมง  ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา 

ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาด

คุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

          การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คนที่ไดรับการ

แตงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 

4 ป 
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4. การประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 

 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน ใหสถาบันอุดมศึกษา

กําหนดเกณฑข้ันต่ําของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของสถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับความ

ตองการของการใชครูของประเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพ

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผานเกณฑข้ันตํ่าท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว และกําหนดอัตราสวนรอยละของผูเรียนท่ี

สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละหลักสูตรกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมี

ทักษะภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของผูเรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

 ในปที่ 5 ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรทบทวนปรับเกณฑขั้นต่ําของ

ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นกวาเดิม และเปนเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดอัตราสวนรอย

ละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามที่หลักสูตรกําหนด เพื่อใชใน

การกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดในการ

ปฏิบัติงานจริง   

 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร กําหนดเปาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ท่ีผูสําเร็จ

การศึกษาทกุคนมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตามนโยบายรัฐบาล 

 

5. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

          จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนา และการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต จะ

ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็

สามารถที่จะดําเนินการปรับปรงุรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยนั้นควร

ทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรกอนและหลังการปรับปรุงของสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

ภาษาไทย : ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in General 

Science Teaching 

วิชาเอก - 

จํานวนหนวยกิต 168 หนวยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร หลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ป 

ภาษาไทย : ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program  in General Science 

วิชาเอก - 

 

จํานวนหนวยกิต 139 หนวยกิต 

รูปแบบของหลักสูตร หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป 

ปรับหลักสูตรจากเดิม ค.บ.5 ปเปน 4 ปปรับ

สาขาวิชาจากเดิม สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร

ทั่วไปเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตร ท่ัวไปเพื่อให

สอดคลองกับที่คุรุสภาไดมีมาตรฐานวิชาชีพครู 

พ . ศ . 25 6 1  ใ นส วนมาตรฐานความ รู แ ล ะ

ประสบการณวิชาชีพ ขอ 5 สามารถใชภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสอดคลองกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) ดานครุศาสตร

และศึ กษาศาสตร  ป  พ .ศ .2562 สํ านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปรัชญา ความสําคัญ วตัถุประสงคและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 

พึงประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร

ทั่วไป มุงผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูท่ีมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 

มีสติปญญาความสามารถ มีความสุข รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและ

สามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวยสติปญญา  
 

 

 

 

ปรัชญา ความสําคัญ วตัถุประสงคและคุณลักษณะของบัณฑติท่ี 

พึงประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสตูร 

ผลิต พัฒนา ครูวิทยาศาสตรและนักวิจัยทางการศึกษาคุณภาพสูง ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

(คําอธิบายปรัชญา : ผลิตครูท่ีมีคุณภาพสูงมีความรูคูคุณธรรมสามารถ

บูรณาการความรูทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการ

จัดการศึกษาและพัฒนาคร ูใหเปนคนดี  มีสติปญญาความสามารถและอยู

รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุขรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

เผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวยสติปญญา) 

 

 

 

ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ

ปรัชญาของคณะครุศาสตรและเพิ่มคําอธิบาย

ปรัชญาเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตร 

ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหงไดจัดทํารวมกัน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

ความสําคัญ 

ทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่เนนการ

จัดการเรียนรูโดยครูผูสอนสามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมที่มีอยูอยางมหาศาลในเครือขายตางๆ มาใชในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยครูผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูทําหนาที่สอนเพียงอยางเดียวมาเปนผูสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวคิดผู เรียนเปนสําคัญ โดยเนน การคิดวิเคราะห 

(C1=Critical Thinking) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

(C2=Creative and Innovation) การเขาใจตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน (C3=Cross Cultural Understanding) การรวมมือ 

การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (C4=Collaboration, Team work 

and Leardership) การสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 

(C5=Communication, Information and Media Literacy) การใช

คอ ม พิว เต อ ร แ ละ เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศแ ล ะก า ร สื่ อ ส า ร 

(C6=Computing and ICT Literacy) อาชีพและทักษะการเรียนรู 

(C7=Career and Learning Skills) การพัฒนาหลักสูตรการสอน

วิทยาศาสตรทั่วไป เพ่ือเปนการจัดการเรียนรูและประสบการณท้ังมวล

ใหแกผูเรียนในสาขาวิชาฯ ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาในทุกดานท้ัง

ดาน สติปญญา รางกาย อารมณ และสังคมสอดคลองตามจุดมุงหมาย

ที่พึงประสงค และสนองตอบความตองการของสังคม ดวยเหตุนี้จึงมี

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกาวทันการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันการ

ผลิตครูสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไปในมิติใหมที่เนนผลลัพธ

การเรียนรูใหบัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑ

ความสําคัญ 

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญมั่นคง ใหกาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ยุคปจจุบัน แตกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น จะตองพัฒนาคน ซึ่ง

ไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพ

และมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแก

ชาติตอไปได และหนาท่ีที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝงความรู 

ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่ดีและมี

ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมี

บทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับความสําคัญของหลักสูตรใหเปนไปตามที่

มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แหงไดจัดทํารวมกัน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

มาตรฐานวิชาชีพครู เปนครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ี

วัตถุประสงคของหลักสตูร 

เพ่ือผลิตบัณฑติใหมีความรู ความสามารถ และคณุลักษณะ ดังน้ี 

1) เพ่ือผลติบัณฑิตใหมีความรูในวิชาชีพคร ูและมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มคีวามสามารถดานการคิด

วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ 

2) เพ่ือผลติบัณฑิตทีส่ามารถพฒันาความรูในศาสตรที่เช่ียวชาญหรือ

พัฒนาวิธสีอนใหมๆ  โดยกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

3) เพ่ือผลติบัณฑิตที่มีทักษะการการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร 

4) เพ่ือผลติบัณฑิตทีม่ีคณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

และมจีิตวิญญาณความเปนครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงคของหลักสูตร  

1.เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ

รับผิดชอบสูงตอวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกวางและมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพครูอยางมีคุณภาพ

และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

2.เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรและสามารถประยุกตใช

องคความรูในการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจของประเทศ 

3.เปนผูมีความรอบรูในศาสตรทางดานวิทยาศาสตรและดานการ

จัดการเรียนการสอนสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและ

ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเพ่ือสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพ

หรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

 4.เปนผูมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนาที่และพัฒนาความ

ความสัมพันธระหวางบุคคล ในเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนํา

ทางวชิาการและการปฏิบัติงานหนาที่ครูไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

5.เปนผูมีความรูความสามารถวิเคราะห เชิงตัวเลข และใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6.เปนผูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถ

วเิคราะหผูเรียน และออกแบบกิจกรรม สรางสื่อการสอน โดยใชเทคโนโลยีได

 

 

 

 

ปรับปรุง วัตถุประสงคของหลักสูตรใหตรงกับ

มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ป 2561 รวมถึงเปนไป

ตามศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) ดานครุ

ศาสตรและศึกษาศาสตร ป 2562  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1) มีความรอบรูในศาสตรการสอนวิทยาศาสตรทั้ง

ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ อยางกวางขวางและเปนระบบ และ

สามารถนาํไปปรับใชในการประกอบอาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2) มีความเช่ียวชาญหรือพัฒนาวิธสีอนใหมๆ โดย

กระบวนการวิจัยเปนฐานเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3) มทีักษะในการสอนและถายทอดความรูดาน

วิทยาศาสตร 

4) มีคณุธรรม จริยธรรม มจีรรยาบรรณในวิชาชีพและมจิีต

วิญญาณความเปนครู 
 

อยางที่เหมาะสม  
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1.มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรยีนเปนศูนยกลางของการทํางาน

ของครู พัฒนาความรูสึกถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูท่ี

เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน 

2.เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มี จิต

วิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีตาม

อุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ

วิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการ

เรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มคีวามพอเพียงและประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

3. เปนผู เรียนรูและฉลาดรู  และมีปญญา เปนผูมี ความรู 

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห การคิดขั้นสูง มีความรอบรูดานการเงิน 

สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู ทันสมัย 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4. เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ 21 มี

ความสามารถคิดวิเคราะห การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการ

ทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนา

 

 

 

 

 

เพิ่มความสําคัญเพื่ออธิบายรายละเอียดของ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 38 แหงไดจัดทํารวมกันโดยเนนเชิง

สมรรถนะ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

ความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู 

งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง ผูเรียน ใหเต็มตามศักยภาพ 

ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

5. เปนผู มีความสามารถสู งในการจัดการเ รียนรู  เปนผู มี

ความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการ

เรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใช

เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลง

เรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มี

ความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และ

การวิจัย สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตร

การสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน ตลอดจนนําไปใชในการแกปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียน และ

สังคม 

6.เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รัก

ทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการ

พัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิต

อาสาและดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลา

หาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธ

และตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมท้ังมีคุณลักษณะ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครตูามท่ีคุรุสภากําหนด 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2559) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2562) สาระการปรับปรงุ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป 

1. ผูชวยศาสตราจารยวินัย  จันทรวงศ 

2. อาจารยธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

3. อาจารยกุลยารัตน  ทัศม ี

4. อาจารยคทาวุธ  กลุศิริรัตน 

5. อาจารยนิติพงษ  ศิริวงศ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

1. ผูชวยศาสตราจารยวินัย  จันทรวงศ 

2. อาจารยกุลยารัตน  ทัศมี 

3. อาจารยธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

4. อาจารยคทาวุธ  กุลศิริรัตน 

5. อาจารยนิติพงษ  ศิริวงศ 

อาจารยประจําหลักสูตรคงรายชื่อเดิม โดยคํานึงถึง

คุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตาม TQF และเปนไป

ตามเกณฑอาจารยประจําหลักสูตรตามที่ สกอ.

กําหนด 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562ตามโครงสรางหมวดวิชา 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป) สาระการปรับปรุง 
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    2.1 กลุมวิชาชีพคร ู

 2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

 2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก 

 

    2.2 กลุมวิชาเอก 

 2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 

 ก. วิชาการสอนวิชาเอก 

         ข. วิชาเอกเลือก  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 

168 หนวยกิต 

 

30 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

 

 

132 หนวยกิต 

54 หนวยกิต 

50 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

 

78 หนวยกิต 

68 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

4 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา139หนวยกิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30 หนวยกิต 

กลุมวชิาภาษาอังกฤษ                                                    9 หนวยกิต 

    กลุมวิชาภาษาไทย                                                        3 หนวยกิต 

    กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                    3 หนวยกิต 

    กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                     6 หนวยกิต 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                   9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                  106 หนวยกิต 

2.1 กลุมวชิาชีพครู                                                          40 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ                                                 28 หนวยกิต 

2.1.2 กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                            12 หนวยกิต 

 

2.2 กลุมวชิาเอก                                                             63 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวชิาเอกบังคับ                                                   42 หนวยกิต  

 

2.2.2 กลุมวชิาเอกเลือก                                                    21 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                                          6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรลดลง 29หนวยกิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตคงเดิมเปนรายวชิาท่ีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 38 แหง กําหนดรวมกัน 10 วิชา 

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนหนวยกิตลดลง 26 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาชีพครู จํานวนหนวยกิตลดลง 11 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ จํานวนหนวยกิตลดลง 19 หนวยกิต 

 2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือกเปล่ียนเปนกลุมวิชาปฏิบัติการสอนใน 

                      สถานศึกษา และหนวยกิตเพ่ิมขึ้น 8 หนวยกิต 

    2.2 กลุมวิชาเอก จํานวนหนวยกิตลดลง 15 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวชิาเอกบังคับจํานวนหนวยกิตลดลง 26 หนวยกิต 

 ยกเลิกรายวิชาเอกการสอน 

2.2.2 กลุมวชิาเอกเลือกจํานวนหนวยกิตเพ่ิมขึ้น 17 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตคงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพคร ู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป) สาระการปรับปรุง 
กลุมวิชาชีพครูบังคับ 50 หนวยกิต กลุมวิชาชีพครูบังคับ 31 หนวยกิต กลุมวิชาชีพครูบังคับ จํานวนหนวยกติลดลง19 หนวยกิต 

   รวมเปน 1วชิา ปรับรหัสวิชา ชื่อวชิา เพ่ิมหนวยกิต ช่ัวโมงบรรยายเทาเดิม                  

   ปรับเพิ่มชั่วโมงปฏิบัต ิและชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

 

 

   ปรับเปนรายวิชาในกลุมวชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

   รวมเปน 1วชิา ปรับรหัสวิชา ชื่อวชิา จํานวนหนวยกิตเทาเดิม ปรับช่ัวโมง 

   บรรยายเปน 2 คาบ ปรับใหมีช่ัวโมงปฏิบัต ิและชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง5 คาบ 

   ปรับรหัสวชิา  

   แยกเปน 2 วิชาและปรับรูปแบบการสอนใหมีการสอนรวมกับสาขาวชิาเอก 

 

ยกเลิกรายวิชา 

   รวมเปน 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา 

   ปรับรหัสวชิา 

   ปรับรหัสวชิา ชื่อวชิา 

   รวมเปน 1 วิชา ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และคาบเรียน 

 

   ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหนวยกิต  

 

   เพ่ิมรายวิชา 

ETH101 

EEN101 

EED301 

EED401 

EED501 

EED502 

EFA101 

EFA102 

ECI201 

ECI301 

 

ECI401 

EET201 

EET301 

EMR301 

EMR401 

EPG201 

EPG301 

EFA201 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคร ู

ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศสําหรับคร ู

ประสบการณวิชาชีพครู 1 

ประสบการณวิชาชีพครู 2 

การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

การศึกษาและความเปนครู 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

 

การศึกษาแบบเรียนรวม 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศกึษา 

สื่อสารสนเทศและแหลงการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

จิตวิทยาการศึกษา 

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

1(0-2-1) 

1(0-2-1) 

6(240) 

6(240) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

2(2-0-4) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

2(1-2-3) 

2(2-0-4) 

EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

EFA101คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ             3(2-2-5) 

            และจิตวิญญาณความเปนครู 

ECI101การพัฒนาหลักสูตร                              3(2-2-5) 

EED203 วิธวิีทยาการจัดการเรียนรู                     3(2-2-5) 

 

 

EET201นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(2-2-5) 

           เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

EMR201การวัดและประเมินผลการเรียนรู             3(2-2-5) 

EMR301การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู     3(2-2-5) 

EPG101จิตวิทยาสําหรับครู                               3(2-2-5) 

 

EFA201การบรหิารการศึกษาและการประกัน         3(2-2-5) 

           คุณภาพการศึกษา 

EED402ครุนิพนธ                                          1(0-2-1) 

กลุมวิชาชีพครูเลือก 4 หนวยกิต      ยกเลิกกลุมวิชา   

  กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             12 หนวยกิต เพิ่มกลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ค.บ. 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ค.บ. 4 ป) สาระการปรับปรุง 
EED108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเฉพาะ                                        11(0-3-0) 

EED205 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเฉพาะ                                       22(0-6-0) 

EED306 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเฉพาะ 3                                      3(0-9-0) 

EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเฉพาะ 4                                       6(240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 116 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก 

หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2559)  สาระการปรับปรงุ 
หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวชิาเอก)  78หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวชิาเอก)   

1. กลุมวชิาเอก 78 หนวยกิต 1. กลุมวชิาเอก 63 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตลดลง 12หนวยกิต 

1.1 วชิาเอกบังคับ  68 หนวยกิต 1.1 วชิาเอกบังคับ  42 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตลดลง 8หนวยกิต 

1.2 วชิาการสอนวิชาเอก  6 หนวยกิต   ยกเลิกกลุมวิชา 

    1.3 วชิาเอกเลือก  4 หนวยกิต    

1.1 วชิาเอกบังคับ 68 หนวยกิต 1.1 วชิาเอกบังคับ 42 หนวยกิต  

EGS101 ดาราศาสตรและอวกาศ  3(2-2-5) EGS103 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

EGS102 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-2-5)  -  เน่ืองจากซ้ําซอนกับรายวชิาทางดานภาษาอังกฤษ 

EGS201 

EGS202 

ธรณีวิทยา 

อุตุนิยมวิทยา 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
EGS102 วทิยาศาสตรโลกท้ังระบบ 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิา EGS201ธรณีวิทยาและ EGS202

อุตุนิยมวิทยา 

EGS301 การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) EGS403 การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตร 2(1-2-3) EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวทิยาศาสตร 3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวชิา 

EGS403 การวิจัยทางวทิยาศาสตร 3(2-2-5)  -  เน่ืองจากมีรายวิชาครุนิพนธซึ่งตรงกับมาตรฐานของ

ครุสภา 

EMA111 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวทิยาศาสตร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา และคําอธบิายรายวิชา 

SBI214 

SBI215 

ชีววิทยาพื้นฐาน 

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 
EGS202 ชีววทิยาสําหรับครู1 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิา SBI215ชีววิทยาพื้นฐาน และ 

SBI215ปฏิบัติการชีววทิยาพื้นฐาน 

SBI321 

SBI322 

SBI416 

สัตววทิยา 

พฤกษศาสตร 

จุลชีววิทยา 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

EGS204 ชีววทิยาสําหรับครู2 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิา SBI321สัตววิทยา SBI322

พฤกษศาสตร และ SBI416จุลชีววิทยา 
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หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ.2559)  สาระการปรับปรงุ 

SCH201 

SCH202 

เคมีพื้นฐาน 

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 
SCH105 เคมีสําหรับคร1ู 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิา SCH201เคมีพื้นฐาน และ 

SCH202ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

SCH311 

SCH312 

เคมีอินทรีย 

เคมีอนินทรีย 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
SCH106 เคมีสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิาSCH311เคมีอินทรียSCH312เคมีอ

นินทรีย และ SCH411เคมีวิเคราะห 

SEN208 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) EGS104 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

SPH280 

SPH281 

ฟสิกสพื้นฐาน 

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 

3(3-0-6) 

1(0-3-2) 
EGS201 ฟสิกสสําหรับคร1ู 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิาSPH280ฟสิกสพื้นฐาน 

SPH281ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน และ SPH391

กลศาสตร 

SPH391 

SPH392 

กลศาสตร 

ไฟฟาแมเหล็ก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
EGS203 ฟสิกสสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิาSPH391กลศาสตร และ บางสวน

ของ SPH392ไฟฟาแมเหล็กและ SPH463 

ฟสิกสแผนใหม 

SPH464 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

ควบรวมรายวชิาบางสวน SPH392ไฟฟาแมเหล็ก 

และ SPH464พลังงานทางเลือก 

1.2 วชิาการสอนวิชาเอก ยกเลิกรายวชิาการสอนวิชาเอก โดยปรับรายวิชาการสอนวชิาเอกใหเปนเอกบังคับ 

EGS402 บูรณาการการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร 1 3(2-2-5) EGS206 การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

จากวิชา EGS402บูรณาการการจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตร 1 

EGS404 บูรณาการการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร 2 3(2-2-5) EGS304 การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

จากวิชา EGS404บูรณาการการจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตร 2 
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1.3 วชิาเอกเลือก 1.3 วชิาเอกเลือก 21 หนวยกิต  

EGS203 
โปรแกรมประยุกตทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  

2(1-2-3) 

 
EGS305 วิทยาการคาํนวณ 3(2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา ปรับรหัสวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

จากวิชา EGS203โปรแกรมประยุกตทางดาน

วทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

EGS204 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวทิยาศาสตร 2(1-2-3)  -  ยกเลิกรายวชิา 

EGS302 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 2(1-2-3)  -  

ยกเลิกรายวชิา เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชา อยูในรายวชิา EGS206การจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตรระดับประถมศึกษา และ  EGS404

บูรณาการการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 

EGS405 คลื่นและทัศนศาสตร 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวชิา เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการสอน

อยูในรายวิชา EGS307 วทิยาศาสตรกายภาพ 

SBI323 พันธุศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวชิา เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการสอน

อยูในรายวิชา EGS301วทิยาศาสตรชีวภาพ 

   EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวทิยาศาสตร 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS305 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS306 การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS307 วทิยาศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS308 วทิยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) รายวชิาใหม 

   EGS402 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) รายวชิาใหม 
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ภาคผนวก 3 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา  

รวมท้ังภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีในหลักสูตรน้ี 

ของอาจารยประจําหลกัสูตร อาจารยประจํา 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ

การศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

ปการศึกษา 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

1. นายวินัย  จันทรวงศ 

x-xxxx-xxxx2-94-3 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

กศ.บ.(ฟสิกส/คณิตศาสตร) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

,2514 

ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2526 

 

“ผลงานวิชาการดูใน

ภาคผนวก 7” 

 

ประสบการณสอน 

พ.ศ. 2526 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- รองคณบดีวิชาการ 

- ประธานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยนิเทศก 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

- EGS101วิทยาศาสตร

โลกทั้งระบบ 

- EGS103ดาราศาสตร

และอวกาศ 

- EGS201ฟสิกสสําหรับ

คร1ู 

- EGS203ฟสิกสสําหรับ

คร2ู 

- EGS302 ไฟฟาและ

พลังงาน 

- EGS307 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- EGS306 สะเต็มศึกษา 

- EGS205 โครงงานและ

กิจกรรมวิทยาศาสตร 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

-EGS301วิทยาการ

คํานวณ 

- EGS304การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศึกษา 

- EGS303 การ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน 

-EGS306 การวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

-EGS401 สัมมนา

วิทยาศาสตรและการ

สอนวิทยาศาสตร 

วิชาศึกษาทั่วไป 

- 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ

การศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

ปการศึกษา 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

- ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาทุกวิชา 

EGS402ธรรมชาติและ

การสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร 

2. นางสาวกุลยารัตน  ทัศมี 

x-xxxx-xxxx 8-80-0 

ตําแหนง อาจารย 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา การ

สอนฟสิกส)มหาวิทยาลัยเชียงใหม

,2547 

ค.บ. (ฟสิกส) สถาบันราชภัฏ

สกลนคร, 2543 

“ผลงานวิชาการดูใน

ภาคผนวก 7” 

 

ประสบการณการสอน 

พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- รองคณบดีวิชาการ 

- ประธานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยนิเทศก 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

- EGS101วิทยาศาสตร

โลกทั้งระบบ 

- EGS103ดาราศาสตร

และอวกาศ 

- EGS201ฟสิกสสําหรับ

คร1ู 

- EGS203ฟสิกสสําหรับ

คร2ู 

- EGS302 ไฟฟาและ

พลังงาน 

- EGS307 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- EGS306 สะเต็มศึกษา 

- EGS205 โครงงานและ

กิจกรรมวิทยาศาสตร 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

-EGS301วิทยาการ

คํานวณ 

- EGS304การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศึกษา 

- EGS303 การ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน 

-EGS306 การวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

- EED402 ครนุิพนธ 

 

-EGS401 สัมมนา

วิทยาศาสตรและการ

วิชาศึกษาทั่วไป  

- 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ

การศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

ปการศึกษา 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สอนวิทยาศาสตร 

- ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาทุกวิชา 

EGS402ธรรมชาติและ

การสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร 

3. นายธานินทรปญญาวัฒนากุล 

x-xxxx-xxxx 8-51-1 

ตําแหนง อาจารย 

กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

,2544 

ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)วิทยาลัยครู

ธนบุรี, 2528 

“ผลงานวิชาการดูใน

ภาคผนวก 7” 

 

ประสบการณการสอน 

พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- ผูอํานวนการสถาบัน

พัฒนาคุณภาพครู (สพค.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

- ผูอํานวยการโรงเรยีน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร 

- อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยนิเทศก 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

- EGS305สะเตม็ศึกษา 

- EGS205 โครงงานและ

กิจกรรมวิทยาศาสตร 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร

ระดบัประถมศึกษา 

- EGS304การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศึกษา 

- EGS303 การ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน 

-EGS307 การวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

-EGS401 สัมมนา

วิทยาศาสตรและการ

สอนวิทยาศาสตร 

- EED402 ครนุิพนธ 

- ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาทุกวิชา 

 

กลุมวิชาเอกเลือก 

- EGS402ธรรมชาติและ

การสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร 

วิชาศึกษาทั่วไป  

- 

 

24 24 24 24 

4. นายคทาวุธ  กุลศิริรัตน 

x-xxxx-xxxx1-43-1 

ตําแหนง อาจารย 

ปร.ด. (ฟสิกสประยุกต) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2557 

“ผลงานวิชาการดูใน

ภาคผนวก 7” 

 

 

ประสบการณสอน 

12 ก.ค. 2553 – ปจจุบัน 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

- EGS101วิทยาศาสตร

โลกทั้งระบบ 

- EGS103ดาราศาสตร

และอวกาศ 

- EGS201ฟสิกสสําหรับ

วิชาศึกษาทั่วไป  

- 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ

การศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

ปการศึกษา 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

วท.ม.  (ฟสิกสประยุกต) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2552 

ค.บ.  (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 

2549 

 

ประสบการณทํางาน 

- ประธานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยนิเทศก 

คร1ู 

- EGS203ฟสิกสสําหรับ

คร2ู 

- EGS302 ไฟฟาและ

พลังงาน 

- EGS307 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- EGS306 สะเต็มศึกษา 

- EGS205 โครงงานและ

กิจกรรมวิทยาศาสตร 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

-EGS301วิทยาการ

คํานวณ 

- EGS304การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศึกษา 

- EGS303 การ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน 

- EGS305สะเตม็ศึกษา 

-EGS306 การวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

-EGS401 สัมมนา

วิทยาศาสตรและการ

สอนวิทยาศาสตร 

- ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาทุกวิชา 

EGS402ธรรมชาติและ

การสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร 

5. นายนิติพงษ  ศิริวงศ 

x-xxxx-xxxx 9-22-7 

ตําแหนง อ8าจารย 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2552 

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

“ผลงานวิชาการดูใน

ภาคผนวก 7” 

 

ประสบการณสอน 

1 ก.ค. 2553 – ปจจุบัน 

 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

- EGS202 ชีววิทยา

สําหรับครู 1 

- EGS204 ชีววิทยา

สําหรับครู 2 

วิชาศึกษาทั่วไป  

- 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิ

การศึกษา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน,ปที่สําเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา) และ

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห/ภาคการศกึษา) 

ปการศึกษา 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2548 

 

ประสบการณทํางาน 

- ประธานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

- อาจารยนิเทศก 

- EGS301 วิทยาศาสตร

ชีวภาพ 

- EGS305สะเตม็ศึกษา 

- EGS205 โครงงานและ

กิจกรรมวิทยาศาสตร 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร

ระดบัประถมศึกษา 

- EGS206 การจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดบัมัธยมศึกษา 

- EGS303 การ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ในโรงเรียน 

-EGS307 การวิจัยเพื่อ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 

-EGS401 สัมมนา

วิทยาศาสตรและการ

สอนวิทยาศาสตร 

- EED402 ครนุิพนธ 

- ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาทุกวิชา 

กลุมวิชาเอกเลือก 

- EGS402ธรรมชาติและ

การสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

2. อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน ผลงานทางวิชาการ, รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 
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ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

1 นายปฐวีร วิจบ 

x-xxxx-xxxx7-46-2 

รองศาสตราจารย 

ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2518 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา

มหาสารคาม, 2514 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

พรทิพย อนเกษม, ดรัณภพ 

เพียรจัด,  

วิภาภรณ บุญยงค, 

อังคณา กุลนภาดล,  

จิรัชญา โคศิลา และ 

ณัฐกานต พจนพิมล.  

(2561). การประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

คณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร                                 

วารสารราชนครินทร ปที่ 15 

ฉบับที่ 34 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

ประสบการณสอน  

16 ม.ค. 16 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณ 

-วิทยากรดานภาษาอังกฤษ 

-การนิเทศการสอน 

-ประธานสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

-ผูชวยอธิการบดี 

-หัวหนาฝาย

ประชาสัมพันธ 

-นายกสโมสรอาจารย  

-กรรมการตรวจภายใน 

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะในศตวรรษ

ที2่1 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

-EED201 การใช

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-ภาษาและ

วัฒนธรรม

ตางประเทศสําหรับ

ครู 

-ภาษาและ

วัฒนธรรมสําหรับครู 

-สัทศาสตร

ภาษาอังกฤษ

เบื้องตน 

-การสอน

ภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาต ิ

-ภาษาอังกฤษสําหรับ

ครู 

-วิชาเอกในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

 

24 24 24 24 

2 นางวภิาภรณ บุญยงค 

x-xxxx-xxxx7-17-7 

รองศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒพิษณุโลก, 2530 

กศ.บ. (การประถมศึกษา) 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-วิภาภรณ  บุญยงค.(2559)  

แนวทางการพัฒนาความเฉ

ลาดทางอารมณของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

ราชนครินทร.วารสารราช

-EED302 การสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

-EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED304 การรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา 

-EFA101 คุณธรรม 

-จิตวิทยากับการ

พัฒนาตน 

-มนุษยสัมพันธ

สําหรับคร ู

-จิตวิทยาสําหรับครู

และการแนะแนว 

-การแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

-การปรบัพฤติกรรม 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ บางแสน, 2525 

นครินทร.วารสารราช

นครินทร กรกฎาคม-

ธันวาคม 2559. หนา 27-

35. 

-วิภาภรณ  บุญยงค. (2560). 

การใชกิจกรรมกลุมเพ่ือ

พัฒนามนุษยสัมพันธของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ราชนครินทร.วารสารราช

นครินทร. หนา 63-70. 

-พรทิพย อนเกษม, ดรัณภพ 

เพียรจัด,  

วิภาภรณ บุญยงค, 

อังคณา กุลนภาดล,  

จิรัชญา โคศิลา และ 

ณัฐกานต พจนพิมล.  

(2561). การประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

คณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร                                 

วารสารราชนครินทร ปที่ 15 

ฉบับที่ 34 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 

 

ประสบการณสอน 

1 ส.ค. 2523 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานจิตวิทยาและ

การแนะแนว 

-วิทยากรดานจิตวิทยาให

คําปรึกษา 

-อาจารยผูสอนดานการ

บรหิารการศึกษาและ

จิตวิทยา 

-กรรมการควบคุม

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EPG101 จิตวิทยา

สําหรับคร ู

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-การศึกษาเอกเทศ 

-จิตวิทยาวัยรุน 

-หลักการแนะแนว 

 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 127 

 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

วิทยานิพนธ 

-การนิเทศการสอน 

-รองคณบดีฝายวิชาการคณะ

ครุศาสตร 

-คณบดีคณะครุศาสตร 

-กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

3 นางกัญภร เอี่ยมพญา 

x-xxxx-xxxx3-70-0 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 

2552 

นศ.ม. (การโฆษณา) 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม, 2537 

ศศ.บ. (ศิลปะ) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-กัญภร เอ่ียมพญา         

นิวัตต นอยมณี  

และพจนีย  มั่งค่ัง. 

(2560).การพัฒนา

ศักยภาพครูตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของคุรุสภา

ที่เหมาะสมตอครูประถมใน

สถานศึกษา กรณีศึกษา

โรงเรียน 

อนุบาลวัดปตุลาธิราช

รังสฤษฎ์ิ. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร.

วารสารปญญาภิวัฒน.9(2). 

พฤษภาคม-สิงหาคม 

2560. หนา 158-170.TCI 

1 

-กัญภร เอ่ียมพญา และนิ

วัตต นอยมณ(ี2559). 

รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา. วารสารราช

นครินทร.13(30). 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 

-EED304 การรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา 

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

-การศึกษาและความ

เปนครู 

-หลักการศึกษาและ

ความเปนครู 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

บริหารกิจการ

นักเรียน 

-การบรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

24 24 24 24 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 128 

 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ทุนวิจัยงบแผนดิน ของ

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) 

- Daoprakai Raso 

Kanporn Aiempaya 

Niwat Noymanee and 

Abhichat Anukulwech. 

(2018). Computer 

Multimedia Assisted 

Presentation Program 

Teaching 

Courseware.SAR 

Journal. 1(3). ISSN 

2619-9955, DOI: 

10.18421/SAR13-01 

September 2018. P.71-

76. 

-กัญภร เอ่ียมพญา. (2561). 

การพัฒนาวิชาชีพครู. 

กรุงเทพฯ  :21 เซนจูรี่ . 410 

หนา. ISBN : 978-616-478-

051-6.หนังสือตามเกณฑ 

กพอ. 

-พจนีย มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม

พญา  ศิริวัฒน   จิระเดช

ประไพ           พรทิพย 

คําชาย สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี           

ลินดา นาคโปย และ

อํานาจ บุญประเสริฐ.

(2561). การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑติสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 

2559) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.วารสารวิชาการ

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 10(28). 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. 

หนา 1-13. 

 

ประสบการณสอน 

1 ต.ค. 2540-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานกลุมวิชาพื้นฐาน

และการบริหารการศึกษา 

-วิทยากรดานการบริหาร

การศึกษา 

-กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

-การนิเทศการสอน 

4 นางจิราภรณ  พจนาอารียวงศ 

x-xxxx-xxxx1-73-0 

ผูชวยศาสตราจารย 

กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 

2557 

กศ.ม. (จิตวิทยาและการ 

แนะแนว),  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 

2540 

หนังสือ/ตํารา 

-จิราภรณ  พจนาอารียวงศ. 

(2558).จิตวิทยาการศึกษา. 

กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล. 

 

ผลงานวิจัย 

-จิราภรณ  พจนาอารียวงศ.

(2559) .การศึกษา

องคประกอบคุณลักษณะ

กัลยาณมิตรของนักศึกษา

วิชาชีพครู ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัยและวิชาการ 

ครั้งที่ 8. วันท่ี 21- 22 

มิถุนายน 2559 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณสอน 

1 ต.ค. 2545 – ปจจุบัน 
 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว 

-วิทยากรดานจิตวิทยาและ 

-EED302 การสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

-EED205ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EPG101จิตวิทยา

สําหรับคร ู

-จิตวิทยาการศึกษา 

-การแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

-จิตวิทยาสําหรับครู

และการแนะแนว 

-จิตวิทยากับการ

พัฒนาตน 

-การแนะแนวเพื่อ

พัฒนาผูเรียน 

-มนุษยสัมพันธ

สําหรับคร ู

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

การแนะแนว 

-การนิเทศการสอน 

5 นายดรัณภพ เพียรจัด 

x-xxxx-xxxx4-06-8 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557 

กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2551 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 

หนังสือ/ตํารา 

-ดรัณภพ เพียรจัด. (2559). 

การผลิตส่ือการสอนอยาง

เปนระบบ. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร, 

ฉะเชิงเทรา. 

 

ผลงานวิจัย 

-วราภรณ สินถาวร,  

สุนาฏ จันทนา และดรัณภพ 

เพียรจัด. (2561). การศึกษา 

สภาพปญหาและความ

ตองการใน 

การพัฒนาสมรรถภาพ ครู

สําหรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชสื่อการ 

จัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLTV)ของ

โรงเรียน 

ขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน

เขต 

พื้นที่ประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9. 3-4 

เมษายน 2561. 

--พรทิพย  อนเกษม, ดรัณ

ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ  

บุญยงค, อังคณา  กุลนภา

ดล,  

จิรัชญา  โคศิลา,  

ณัฐกานต  พจนพิมล. 

(2561). การประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง           

ป พ.ศ. 2557) คณะครุ

- EET201นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

 

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร วารสาร

ราชนครินทร ปท่ี 15 ฉบับ

ที่ 34  กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561. 

-ดรัณภพ เพียรจัดและวรา

ภรณ สินถาวร. (2561). การ

พัฒนารูปแบบส่ือการสอน

สารสนเทศและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูสนับสนุน

นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู: กรณีศึกษา 

โรงเรียนในอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9. 3-4 

เมษายน 2561. 

ประสบการณการสอน 

5 ก.ค. 2553 – ปจจุบัน 

 

ประสบการทํางาน 

-วิทยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

-วิทยากรดานนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

-วิทยากรดานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา 

-วิทยากรดานการออกสื่อการ

สอนผานเว็บ 

-วิทยากรดานการออกแบบ

ระบบ 

การเรียนการสอน 

-เลขานุการสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

-การนิเทศการสอน 

-รองคณบดีวิชาการและวิจัย
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

คณะครศุาสตร 

-กรรมการประจําคณะครุ

ศาสตร 

-กรรมการสภาวิชาการ 

6 นายทรงพล   ศุขสุเมฆ 

x-xxxx-xxxx2-61-5 

ผูชวยศาสตราจารย 

 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษ

และไทย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2552 

 รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร

าช, 

2548 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.

(2557).สัมผัสที่7 สัมผัส

ตองสาป. แปลจาก Horns 

ของ โจ ฮิลล. น้ําพุ.  

-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2557). 

หลับ ตื่น คืน หลอน. แปล

จาก While the Others 

Sleep ของ ทอม เบค

เกอร. ตะวันสอง.  

-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). 

เรื่องเลาสยองของกะลาสี

เรือ. แปลจาก The Dead 

Men Stood Together. 

กรุงเทพ. ตะวันสอง. 

-ทรงพล  ศุขสุเมฆ.(2559). 

Snowden Files วีรบุรุษ

หรืออาชญากร. แปลจาก 

The Snowden Files 

กรุงเทพ. สยามอินเตอร

บุคส.  

 

ประสบการณสอน 

  1 ก.ค. 53 – ปจจุบัน 

 

 ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

-วิทยากรภาษาอังกฤษ 

-การแปลภาษาอังกฤษ 

-การนิเทศการสอน 

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED201 การใช

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-การอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ 

-การอานเชิงวิชาการ 

-การอานเชิงวิพากษ 

-ภาษาอังกฤษสําหรับครู 

-การแปล 1 

-การแปล 2 

-ทักษะการแปล 1 

-ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารระดับสูง 

-การแปลเพื่อชีวิต 

-การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

2 

-การสอนภาษาอังกฤษ

ผานส่ือ 

 

24 24 24 24 

7 นางทิพยวิมล วังแกวหิรัญ 

x-xxxx-xxxx1-86-4 

หนังสือ/ตํารา 

- 

-EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการ

-การพัฒนาหลักสูตร 

-การจัดการเรียนรู

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2549 

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศกึษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

2544 

ค.บ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชา

โทวัดผล) สถาบันราชภัฏสงขลา

2539 

ผลงานวิจัย 

-ทิพยวิมล  วังแกวหิรญั. 

(2561). ผลการใชรูปแบบ

การเรียนการสอนดวย

ยุทธศาสตรสะทอนอภิ

ปญญารวมกับการเรียนรู

โดยใชการวิจัยเปนฐาน : 

กรณีศึกษารายวิชา

ภาษาไทย สังคมศึกษา 

และวิทยาศาสตร. วารสาร

เศรษฐศาสตรและกลยุทธ

การจัดการ. ปท่ี 5 ฉบับที่ 

1 (มกราคม - มิถุนายน 

2561). หนา 11-24. 

-ทิพยวิมล  วังแกวหิรญั. 

(2559). การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนดวย

ยุทธศาสตรสะทอนอภิ

ปญญารวมกับการเรียนรู

โดยใชการวิจัยเปนฐาน. 

วารสารศึกษาศาสตร. ปที่ 

16 ฉบับที่ พิเศษ (ตุลาคม 

2559). หนา 61-77. 

-ทิพยวิมล  วังแกวหิรญั.

และคณะ (2559). รูปแบบ

การพัฒนาความรู

ความสามารถและการใช

แหลงเรียนรูของบุคลากร

สายผูสอน : กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดโสธรวราราม

วรวิหาร. วารสาร

ศึกษาศาสตร. ปที่ 16 ฉบับ

ที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2559). หนา 52-66. 

-ทิพยวิมล  วังแกวหิรญั. 

(2558). การศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนโดยใชยุทธศาสตร

สะทอน 

อภิปญญารวมกับการ

พัฒนาทองถิ่น 

-ECI101 การพัฒนา

หลักสูตร 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรยีนรู 

-กลุมวิชาปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

และการจัดการชั้น

เรียน 

-หลักการจัดการ

เรียนรู 

-การออกแบบและ

การจัดการเรียนรู 

-การพัฒนาหลักสูตร

โดยใชชุมชนเปนฐาน 

-หลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

เรียนรูแบบใชชมุชนเปน

ฐานเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการ

ออกแบบหลักสูตรสาระ

การเรียนรูทองถิ่น : 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

วารสารศึกษาศาสตร. ปที่ 

15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2558).หนา 130-

139. 

-ทิพยวิมล  วังแกวหิรญั. 

ผลการใชรูปแบบการ

พัฒนาหนวยการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นแบบบูรณา

การ 

สาระการเรียนรูอาเซียน. 

ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 

ครั้งที่ 3. 28-29 

พฤษภาคม 2558. ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

: สงขลา, 2558, หนา  

509-522. 
 

ประสบการณสอน 

1 ก.พ. 2547 – ปจจุบัน 
 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานหลักสูตรและการ

สอน 

-กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

8 นางสาวธัญญภัสร ศิรธัชนรา

โรจน 

x-xxxx-xxxx1-14-3 

ผูชวยศาสตราจารย 

หนงัสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

(2561).(พิมพครั้งท่ี3)  

-EED302 การสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

-EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-การแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

-จิตวิทยากับการ

พัฒนาตน 

-จิตวิทยาสําหรับครู

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ปร.ด. (วิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย  แขนงวิชา

จิตวิทยาพัฒนามนุษยและการ

ใหคําปรกึษา)มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

, 2561 

ค.ด.(อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2552 

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

, 2546 

ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

สถาบันราชภัฏธนบุรี,2542 

กรุงเทพฯ.:สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

-สิรภัทร โสตถิยาภัย, นวพร 

ดําแสงสวัสด์ิ, ธัญญภัสรศิร

ธัชนราโรจน. (2560).ให

คําปรึกษาครอบครัว. 

วารสารเครือขายวิทยาลยั

พยาบาลและการสาธารณสุข

ภาคใต (The Southern 

College Network Journal 

of Nursing and Public 

Health Vol 4 No 3 

(2017): ปท่ี 4 ฉบับที่ 3 

กันยายน - ธันวาคม 2560) 

-Sirathatnararojana, T. 

Voracharoansri. S. and 

Meesuk, P. A STUDY 

AND DEVELOPMENT OF 

RESILIENCE AND SELF-

ESTEEM IN 

NDERGRADUATE  

STUDENTS THROUGH 

GROUP  COUNSELING. 

Veridian E-Journal 

Silpakorn University, 

512-529. (Vol10, No 

3May-August 2017). 

-Sirathatnararojana, T. 

Voracharoansri. S. and 

Meesuk, P. THE 

RELATIONSHIP OF SELF-

ESTEEM AND RESILIENCE 

OF UNDERGRADUATE 

STUDENTS. Veridian E-

Journal Silpakorn 

University, 667-687. 

(Vol9, No 2 May-August 

2016). 

 

ประสบการณสอน 

-EPG101 จิตวิทยา

สําหรับคร ู

และการแนะแนว 

-การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู 

-การศึกษาเอกเทศ 

-สุขภาพจิต 

-เทคนิคการปรึกษา

กลุมสําหรับวัยรุน 

-กิจกรรมแนะแนวใน

โรงเรียน 

-จิตวิทยาการให

คําปรึกษาเบ้ืองตน 

-มนุษยสัมพันธ

สําหรับคร ู
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

16 ม.ิย. 46 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

- กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

- การนิเทศการสอน 

 

9 นายบุญรัตน แผลงศร 

x-xxxx-xxxx9-64-9 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2561 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2551 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูพา, 2547 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-บุญรตัน แผลงศร และ

หน่ึงฤทัย เมฆวทัต. 

(2561). การพัฒนากลยุทธ

การสงเสริมการใชแหลง

การเรยีนรูในชุมชนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน: กรณีศึกษาชุมชน

บางคลา. ฉะเชิงเทรา: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

-บุญรตัน  แผลงศร และ

คณะ.(2561).  การเห็น

คุณคาและพฤติกรรมการ

ใชแหลงการเรียนรูในชุมชน

บางคลาของครู.เอกสาร

ประกอบงานประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ครั้งท่ี 6 

(proceedings) วิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย. pp730-

pp.745. 

 

ประสบการณสอน 

5 ก.ค. 2553 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

- EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

 

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สารสนเทศ 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

- วิทยากรนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- การนิเทศการสอน 

- ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10 นางสาวพจนีย ม่ังคั่ง 

x-xxxx-xxxx6-94-5 

ผูชวยศาสตราจารย 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2449 

กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2544 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2526 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-กัญภร เอ่ียมพญา  

นิวัตต นอยมณี และพจนีย  

ม่ังคั่ง. (2560). การพัฒนา

ศักยภาพครูตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของคุรุสภา

ที่เหมาะสมตอครูประถมใน

สถานศึกษา กรณีศึกษา

โรงเรียนอนุบาลธิราช

รังสฤษฎ์ิ. วารสารปญญา

ภิวัฒน.9(2). พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560. หนา 158-

170. 

-พจนีย มั่งค่ัง. (2560). หลัก

ทฤษฎีและกระบวนทัศนใน

การบริหารการศึกษา.  

-พจนีย มั่งคั่ง,กัญภร เอ่ียม

พญา ,  ศิริวัฒน   จิระเดช

ประไพ, พรทิพย คําชาย 

สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี,           

ลินดา นาคโปย และ

อํานาจ บุญประเสริฐ.

(2561). การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑติสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 

2559) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.วารสารวิชาการ

- 

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

-การศึกษาและความ

เปนครู 

-หลักการศึกษาและ

ความเปนครู 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

บริหารกิจการ

นักเรียน 

-การบรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 10(28). 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. 

หนา 1-13. 

- 

ประสบการณสอน 

1 ม.ิย. 2526-ปจจุบัน 
 

ประสบการทํางาน 

-รองอธิการบดีกิจการพิเศษ 

-วิทยากรดานการบริหาร

การศึกษา 

-วิทยากรดานการวิจัยการ

บริหารการศึกษา 

-การนิเทศการสอน 

-ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

11 นายพอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 

x-xxxx-xxxx92-6-1 

ผูชวยศาสตราจารย 

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, (2553) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการ

สอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, (2548) 

วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, (2541) 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-พอเจตน ธรรมศิริขวัญ. 

(2559). การศึกษารูปแบบ

การการพัฒนาหลักสูตรภูมิ

ปญญาทองถิ่น เรื่อง

หมวกกุยเลย : กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดปากน้ําโจโล 

สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ศึกษาศาสตรวิจัยครั้งท่ี 

3”  

มหาวิทยาลัยสงขลานคริน

ทรวิทยาเขตปตตานี. หนา 

1735-1746. 

-พอเจตน ธรรมศิริขวัญ. 

รูปแบบการถายทอดภูมิ

ปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาล บานปากนํ้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา.วารสาร

ราชนครินทรปที่ 13 ฉบับ

-ECI101 การพัฒนา

หลักสูตร 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรยีนรู 

-EED304สุนทรียะ 

-การพัฒนาหลักสูตร 

-การจัดการเรียนรู

และการจัดการชั้น

เรียน 

-หลักการจัดการ

เรียนรู 

-การออกแบบและ

การจัดการเรียนรู 

-การพัฒนาหลักสูตร

โดยใชชุมชนเปนฐาน 

-หลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ที่ 29 (มกราคม-มิถุนายน. 

2559).ISSN 0859-9424 

หนา 259-265. 

-พอเจตน ธรรมศิริขวัญ, สุ

จรรยา ธิมาทาน. 

(2560).การจัดการขยะโดย

การมีสวนรวมของชุมชน : 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัด

เปยมนิโครธาราม อําเภอ

บางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา.การประชมุ

ระดับชาต“ิราชภัฏหมูบาน

จอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 5. หนา 

609-618. 

-พอเจตน ธรรมศิริขวัญ, 

จรรยา ธิมาทาน, ชาญ

ณรงค คําเพชร, ทัศนีย พร

เพิ่มทรัพย, ประเวชเชื้อ

วงษ, เมธี พรมศิลา. 

(2560). การพัฒนารูปแบบ

การเรียนรูชุมชนเสมือน

ของศูนยการเรียนรูมะมวง

สําหรับวิสาหกิจผูผลติ

มะมวงเมืองแปดริ้ว อําเภอ

บางคลาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา. วารสารชุมชน

วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ปที่ 12  ฉบับ

ที่ 1 (มกราคม-เมษายน 

2561).ISSN 2286-9581. 

หนา 87-97. 

-พอเจตน ธรรมศิริขวัญ. 

(2561). การพัฒนาหลักสูตร

สาระการเรยีนรูทองถ่ิน เรื่อง

การจัดการขยะโดยการมีสวน

รวมของชุมชน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

4 โรงเรียนบานลําตน.การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ประจําป 2561. 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

หนา 1019-1029. 

-Tritham, C., 

Srisoothigerdporn, P., 

Thamsirikhwan. P., 

Chareerak, W., 2015. 

MOBILE DISTANCE 

LEARNING WITH 

TABLET PC AND APPS 

IN PRIMARY AND 

SECONDARY SCHOOLS 

IN EASTERN THAILAND. 

Official conference 

proceeding of  ICBTS  

University of London, 

United Kingdom. Oral 

presentation on 7-9 

December 2015.  pp. 

89-98. 

-Thamsirikhwan, P., 

Kulnapadol, T., and 

Tritham, C. 2015. The 

Enhancement of 

Community Tourism 

Learning Curriculum 

and Training to School 

Level and Rural 

Community in 

Thailand.Official 

conference proceeding 

of  ICBTS  University of 

London, United 

Kingdom. Oral 

presentation on 7-9 

December 2015. pp. 

99-106. 

 

ประสบการณสอน 

1 ม.ิย. 2553 – ปจจุบัน 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประสบการณทํางาน 

-ผูชวยคณบดีฝายวางแผน

และพัฒนา 

-วิทยากรดานหลักสูตรและ

การสอน 

 -กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

-การนิเทศการสอน 

-กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอนระดับปริญญาโท 

12 นางสาววราภรณ สินถาวร 

x-xxxx-xxxx9-45-3 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2554 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2546 

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ, 

2542 

หนังสือ/ตํารา 

- วราภรณ  สินถาวร. 

(2559).  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, ฉะเชิงเทรา. 

 

ผลงานวิจัย 

-Waraporn Sinthaworn. 

(2556).  The Asian 

Conference on the 

Social Sciences 2013. 

- วราภรณ สินถาวร, สุนาฏ 

จันทนาและดรัณภพ เพียร

จัด (2560). การศึกษาสภาพ

ปญหา และความตองการใน

การพัฒนาสมรรถภาพครู

สําหรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชสื่อการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLTV)  ของ

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร, ฉะเชิงเทรา. 

- วราภรณ สินถาวร, อังคณา 

กุลนภาดล, พอเจตน ธรรมศิ

ริขวัญ และสุพัฒน เศรษฐคม

กุล. (2560). การสังเคราะห

งานวิจัยที่ไดรับงบประมาณ

- EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

 

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 

 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สนับสนุนจากโครงการ 

FRMU ป 2555-2556                

คณะครศุาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณ,ี จันทบุรี. 

- ดรัณภพ เพียรจัด และ วรา

ภรณ สินถาวร (2560). การ

พัฒนารูปแบบสื่อการสอน

สารสนเทศและเทคโนโลยี

เพื่อ 

 การเรียนรูสนับสนุนนโยบาย

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู: 

กรณีศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร, 

ฉะเชิงเทรา. 

 

ประสบการณการสอน 

16 ม.ิย. 2546– ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

- วิทยากรดานนวัตกรรม

การศึกษา 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การนิเทศการสอน 

- ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

13 นางวนัทนีย บางเสน 

x-xxxx-xxxx4-91-0 

ผูชวยศาสตราจารย 

M.Spec.Ed (Special 

Education) 

The University of 

Newcastle, 2541 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-วันทนีย บางเสน. (2558). 

การสังเคราะหองคประกอบ

การประเมินโครงการ

โรงเรียนตนแบบการเรียน

รวมระดับประถมศึกษา 

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED201 การใช

-การอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ 

-การอานเชิงวิชาการ 

-การอานเชิงวิพากษ 

-ภาษาอังกฤษสําหรับครู 

-การแปล 1 

-การแปล 2 

-ทักษะการแปล 1 

-ภาษาอังกฤษเพื่อการ

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

โรฒ        บางแสน, 2527 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน. 

นาํเสนอในการประชุม

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรี

ปทุมครั้งท่ี 10 ประจําป 

2558 เรื่อง “ผลงานวิจัย

และนวัตกรรมสูการพัฒนาที่

ย่ังยืน”(SPU Conference 

2015)วันที่ 22 ธันวาคม 

2558. 

-วันทนีย บางเสน. (2559). 

อัตลักษณนักศึกษาครุ

ศาสตร ชั้นปที่ 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

นาํเสนอในการจัดประชุม

สวนสุนันทาวิชาการ

ระดบัชาติดาน “การวิจัย

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559. 

 

ประสบการณสอน 

1 พ.ย. 27 – ปจจุบัน  

 

 ประสบการณทํางาน 

-วิทยากดานการสอน

ภาษาอังกฤษ 

-วิทยากรดานการศึกษา

พิเศษ 

-การนิเทศการสอน 

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

ส่ือสารระดับสูง 

-การแปลเพื่อชีวิต 

-การอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

2 

-การสอนภาษาอังกฤษ

ผานส่ือ 

 

14 นายศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 

x-xxxx-xxxx3-25-3 

ผูชวยศาสตราจารย 

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 

2539 

กศ.ม. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ศิริวัฒน จิระเดชประไพ 

และ สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี. 

(2561). การพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก

ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

-การศึกษาและความ

เปนครู 

-หลักการศึกษาและ

ความเปนครู 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

โรฒประสานมิตร, 2530 

กศ.บ. (ประวัติศาสตร-

ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒพิษณุโลก, 2525 

แบบมีสวนรวม: 

กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แหง 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้ง

ที่ 7. 25-26 มกราคม 

2561. หนา 1988-2003. 

-พจนีย มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม

พญา  ศิริวัฒน   จิระเดช

ประไพ           พรทิพย 

คําชาย สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี           

ลินดา นาคโปย และ

อํานาจ บุญประเสริฐ.

(2561). การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑติสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 

2559) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.วารสารวิชาการ

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 10(28). 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. 

หนา 1-13. 

 

ประสบการณสอน 

10 ก.ย. 2525-ปจจุบัน 

ประสบการทํางาน 

-คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

-วิทยากรดานการบริหาร

การศึกษา 

-วิทยากรดานการวิจัยการ

บริหารการศึกษา 

-กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

-การนิเทศการสอน 

บริหารกิจการ

นักเรียน 

-การบรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

15 นางสมบูรณ  ศุภจริยาวัตร หนังสือ/ตํารา -EED103 ภาษาเพื่อการ -วรรณกรรมปจจุบัน 24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

x-xxxx-xxxx 7-48-4 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

,2523 

               กศ.บ. (ภาษาไทย)   

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน

,2510 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน 

กันทิสา,  

เนติมา พัฒนกุล, วรรณา 

รัตนประเสริฐ, สมบูรณ ศภุ

จริยาวัตร.(2561)  

การศึกษาวิธีการเรียนรูของ

นักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย ชั้นปท่ี 1 คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ปการศึกษา 

2560.การประชุมวิชาการ

และเสนอผลงานวิจัย

ระดบัชาติ ราชนครินทรวิจัย 

ครั้งที่ 9 วันท่ี 4 เมษายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

-ธิดารัตน กันทิสา, ดลใจ ขุน

วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 

ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร. 

(2561) การประเมิน

หลกัสูตรครุศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย (หลกัสูตร

ปรับปรุงปพ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร .การประชุม

วิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 วันที่ 

4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

สื่อสาร -ภาษาศาสตรสําหรับ

ครูไทย 

-วิวัฒนาการ

วรรณคดีไทย 

-หลักภาษาไทย 

-แบบเรียนภาษาไทย 

-อิทธิพล

ภาษาตางประเทศท่ีมี

ตอภาษาไทย 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

นครินทร 

 

ประสบการณการสอน 

1 ตลุาคม 52-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- หัวหนาคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

- รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

16 นายสุชิน นิธไิชโย 

x-xxxx-xxxx1-09-1 

ผูชวยศาสตราจารย 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539 

ค.บ. (เทคโนโลยและนวัตกรรม

การศึกษา)  

วิทยาลยัครจูันทรเกษม, 

2535 

หนังสือ/ตํารา 

-  

ผลงานวิจัย 

- สุชิน นิธิไชโย. (2561).  

การศึกษาความพรอมของ

โรงเรียนและผูปกครอง ตอ

การใชอุปกรณ Tablet ใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร, 

ฉะเชิงเทรา. 

ประสบการณการสอน 

1 ก.พ. 2541 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

- วิทยากรดานนวัตกรรม

การศึกษา 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การนิเทศการสอน 

- ประธานสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

- EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

 

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 

 

24 24 24 24 

17 นางสนุาฏ จันทนา 

x-xxxx-xxxx8-43-0 

ผูชวยศาสตราจารย 

หนังสือ/ตํารา 

   - 

 

- EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา

ประสานมิตร, 2519 

กศ.บ. (ฟสิกส) วิทยาลัย

วิชาการศึกษาประสานมิตร, 

2519 

ผลงานวิจัย 

- สุนาฏ จันทนา. (2534). 

การศึกษาสภาพและความ

ตองการใชสื่อการเรียนการ

สอนในสถาบันราชภัฏเขต

ภูมิศาสตรภาคกลาง:  

คณะครศุาสตร, ฉะเชิงเทรา 

- วราภรณ สินถาวร, สุนาฏ 

จันทนาและดรัณภพ เพียร

จัด (2560). การศึกษาสภาพ

ปญหา และความตองการใน

การพัฒนาสมรรถภาพครู

สําหรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชสื่อการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLTV)  ของ

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

สํานักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร, ฉะเชิงเทรา. 

 

ประสบการณสอน 

14 พ.ย. 2514– ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- ประธานสาขาวิชา 

เทคโนโลยีการศึกษา  

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

- วิทยากรดานนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

- กรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ 

- การนิเทศการสอน 

- รองคณบดีฝายวิชาการ 

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 

 

18 นางอังคณา  กุลนภาดล 

x-xxxx-xxxx1-72-7 

ผูชวยศาสตราจารย 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

-EMR201 การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

-EMR301 การวิจัยและ

-การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 

-การวิจัยทาง

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง

วิทยาการปญญา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 

ศษ.ม. (การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2546 

ค.บ. (คณิตศาสตร) 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร, 

2542 

 

ผลงานวิจัย 

-ทิพยวิมล วังแกวหิรญั 

นพรัตน สรวยสุวรรณ, วง

เดือน ไมสนธ์ิ  อังคณา กุล

นภาดล. (2559)  

รูปแบบการพัฒนาความรู

ความสามารถและการใช

แหลงเรียนรูของบุคลากร 

สายผูสอน : กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดโสธรวราราม

วรวิหาร, วารสา

ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ปท่ี 1 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม –ธันวาคม 

2559 

-อังคณา  กุลนภาดล. 

(2559)การมีสวนรวมของ

ครอบครัวในการดูแล

ผูสูงอายุตําบลหัวไทร อําเภอ

บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

-พรปวีณ พิพัฒนวัฒนะ; 

ลักษณพร โรจนพิทักษกุล 

และอังคณา กุลนภาดล. 

(2559). ปจจัยที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการบรหิาร

สวนตําบล อําเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุร.ี บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร. 

- 

 

ประสบการณสอน 

1 ม.ิย. 2543-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานการวิจัยทาง

การศึกษา 

- วิทยากรดานการวัดผลและ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู 

การศึกษา 

-การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู 

-การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

-การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 

-สถิตแิละระเบียบวิธี

วิจัยทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 

-วิทยาการวิจัย 

-การทดสอบและการ

วัดผลสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

-หลักการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประเมินผลการศึกษา 

- วิทยากรดานสถิติสําหรับ 

การวิจัยทางการศึกษา 

- กรรมการควบคุม 

19 นายกฤษฎา พลอยศรี 

  x-xxxx-xxxx5-13-4 

 อาจารย 

ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอเกลาพระนครเหนื,2561 

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการ 

ศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  จันทรเกษม, 2547 

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม,      2545 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-กฤษฎา  พลอยศร ีและ

คณะ.  (2558).  การใช

เทคโนโลยีเหมืองขอมูลเพื่อ

ปรับปรุงรปูแบบการ

ใหบริการยืมคืนหนังสือ

ของหองสมุดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร.  

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  ปที่ 10   ฉบับที่ 1  

pp.34-pp.39. 

 

  ประสบการณสอน 

25 ต.ค. 54 – ปจจุบัน 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

การศึกษา 

- วิทยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การนิเทศการสอน 

- EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

- EED205 ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต

และอาชีพ 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู 

- EED402ครุนิพนธ 

- วิชาในกลุมวิชาเอกทุก

วิชา 

- วิชาในกลุมปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

- AGE143 ความรู

พื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- EET201 เทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

- EET301 สื่อ

สารสนเทศและแหลง

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี

ย่ีสบิเอ็ด 

- EET201 นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและ

การเรยีนรู 

 

24 24 24 24 

20 นางสาวจิตติมา  ปญญาพิ

สิษฐ 

นางสาวจิตติมา ปญญาพิ

สิทธิ ์

x-xxxx-xxxx1-04-9 

อาจารย 

ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา), 

2561 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาศิลปากร, 2553 

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

เอกสารการสอน 

- 

ผลงานวิจัย 

- Jittima Panyapisit and 

Monchai Tiantong.  

(2017).  A Synthesis of a 

Model for enhance 

Creative Thinking using 

Problem-based Learning 

and Pairs Learning 

Method with Scaffolding 

System via Computer 

EGS301 วิทยาการ

คํานวณ 

ECE201 การออกแบบ

คอมพิวเตอรกราฟก 

ECE204 การออกแบบ

มัลติมเีดียและ

แอนิเมชัน 

ECE206 ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

ECE302 การพัฒนา

และผลติสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส 

ECE305 โครงการดาน

คอมพิวเตอร 

    



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 150 

 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สถบันราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา, 

2539 

Network.  2017 4th 

International Conference 

on Education and 

Training Technologies 

ICETT2017, July 9-11, 

2017. Singrapore. 

- Jittima Panyapisit and 

Monchai Tiantong.  

(2016).  A Synthesis of 

Online Learning Model 

using Problem-Based 

Learning with Agile 

Method for Enhancing 

Creative Thinking Skills.  

International Conference 

on Learning Innovation 

in Science and 

Technology (ICLIST2016), 

January 27-29, 2016. 

Bangkok : King 

Mongkut’s University of 

Technology Thonburi, 

(103-108). 

- จิตติมา ปญญาพิสิทธ์ิ 

และจรัญ แสนราช.  (2559).  

การวิเคราะหพฤติกรรมการ

เขาใชงานระบบอีเลิรนนิง 

รายวิชาโครงสรางขอมูล โดย

ใชเทคนิคเหมืองขอมูล. 

วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปท่ี 35 ฉบับท่ี 

1 มกราคม-กุมภาพันธ 2559 

: 79-87. 

- จิตติมา ปญญาพิสิทธ์ิ และ

สมคิด แซหลี.  (2558).  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในการ

เรียนเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรม Scratch รวมกับ

ECE401 วิจัยและ

พัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

การเรยีนรูแบบรวมมือ. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งท่ี 3 “การเรียนรูสู

อนาคต : ตอบโจทยโลก

ดิจิทัล”.  กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 

(57-70). 

- จิตติมา  ปญญาพิสิทธ์ิ.  

(2553).  การพัฒนา

ระบบงานดวยเครื่องมือ

กระแสงาน กรณีศึกษาระบบ

การขาย. การคนควาอิสระ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาควิชา

คอมพิวเตอร. บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. 

 

ประสบการณสอน 

2554– ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- อาจารยประจําสาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา 

- เลขานุการประจํา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา 

- อาจารยนิเทศกประจํา

คณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

- อาจารยท่ีปรึกษาชมรม

คอมพิวเตอรอาสาพัฒนา

บานเกิด มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

-ผูชวยคณบดีฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  

- วิทยากรดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

และการสงเสรมิความคดิ

สรางสรรค 

-โปรแกรมเมอร 

 

21 นางสาวจิรัชญา  โคศิลา 

x-xxxx-xxxx8-32-5 

อาจารย 

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2554 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2548 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-พรทิพย  อนเกษม, ดรัณ

ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ  

บุญยงค, อังคณา  กุลนภา

ดล,  

จิรัชญา  โคศิลา,  

ณัฐกานต  พจนพิมล. 

(2561). การประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุง           

ป พ.ศ. 2557) คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร วารสาร

ราชนครินทร ปท่ี 15 ฉบับ

ที่ 34  กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2561. 

 

ประสบการณการสอน 

1ก.ค.59 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษ 

-วิทยากรดานการจัดการ

สอนภาษาตางประเทศ 

-ผูชวยคณบดีวิชาการและ

วิจัย คณะครศุาสตร 

-หัวหนาโครงการการ

จัดการเรยีนการสอน

ภาษาตางประเทศของ

เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะในศตวรรษ

ที2่1 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

-EED201 การใช

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-ภาษาและ

วัฒนธรรม

ตางประเทศสําหรับ

ครู 

-ภาษาและ

วัฒนธรรมสําหรับครู 

-สัทศาสตร

ภาษาอังกฤษ

เบื้องตน 

-การสอน

ภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาต ิ

-ภาษาอังกฤษสําหรับ

ครู 

-วิชาเอกในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

 

24 24 24 24 

22 นายฉัตรชัย ประภัศร 

x-xxxx-xxxx0-99-1 

หนังสือ/ตํารา 

- 

-EED303การเสริมสราง

และดแูลสุขภาวะ 

-วิทยาศาสตรการ

กีฬาเพื่อพัฒนา

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

อาจารย 

ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย)มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2554 

ศศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2545 

ศศ.บ. (พลศกึษาและสุข

ศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

2531 

 

ผลงานวิจัย 

ฉัตรชัย ประภัศร. (2560). 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การออกกําลังกาย 

กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขา

การบัญชี และนักศึกษา

สาขาการจัดการ ระดับ

ปริญญาตร ีภาคพิเศษ คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2558. วารสาร

ราชนครินทร ปท่ี 14 ฉบับท่ี 

32 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560. 

 

ประสบการณการสอน 

3 พ.ย. 46-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ฯ 

-วิทยากรการอบรมลูกเสือใน

ทุกระดับขั้น 

-ผูฝกสอนกีฬาแฮนบอลทีม

ชาติ 

 

 

-EED304สุนทรียะ สุขภาพ 

-ผูกํากับลูกเสือ-เนตร

นารี ขั้นความรู

เบื้องตน 

-กลยุทธทางการ

จัดการสุขภาพ 

-นโยบายและระบบ

สุขภาพ 

-วิทยาศาสตรการ

กีฬาและการออก

กําลังกาย 

 

23 นางสาวณัฐกานต  พจนพิมล 

  x-xxxx-xxxx1-54-2 

 อาจารย 

 ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อ 

 วัตถุประสงคเฉพาะ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2556 

 ศศ.บ. (หลักสูตรและการสอน) 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 

2554 

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-พรทิพย  อนเกษม, ดรัณ

ภพ  เพียรจัด, วิภาภรณ  

บุญยงค, อังคณา  กุลนภา

ดล, จิรัชญา  โคศิลา,  

ณัฐกานต  พจนพิมล. 

(2561). การประเมิน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะในศตวรรษ

ที2่1 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

-EED201 การใช

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษเพื่อ

-การสื่อสารดวยการ

แสดง 

-คายภาษาเพื่อ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาศาสตร

เบื้องตน 

-การอานและการ

เขียน-ภาษาอังกฤษ

สําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2548 

 

บัณฑติวิชาชีพครู 

(หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 

2557) คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร วารสารราช

นครินทร  

ปท่ี 15 ฉบับที่ 34  

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

 

 ประสบการณสอน 

1 ต.ค. 50 – ปจจุบัน  

 

 ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานภาษาอังกฤษ 

-การนิเทศการสอน 

-ประธานสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ 

วิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

-ภาษาและ

วัฒนธรรมสําหรับครู 

-วรรณกรรมเยาวชน 

-การจัดคายเพ่ือ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

-การเขียนเชิง

วิชาการ 

 

24 นางสาวณัฐฐาพร  สามารถ 

X-XXXX-XXXX9-90-1 

อาจารย 

วท.ด. (เคม)ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

สุรนารี, 2557 

วท.ม. (เคม)ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

สุรนารี, 2551 

วท.บ. (เคม)ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2547 

เอกสารการสอน 

- 

หนังสือ/ตํารา 
- 

ผลงานวิจัย 
1. Nuttaporn Samart, 

Zeyad Arhouma, Santosh 

Kumar, Heide A. Murakami, 

Dean C. Crick and Debbie 

C. Crans. Decavanadate 

inhibits microbacterial 

growth more potently than 

other oxovanadates. 

Frontier in Chemistry, 

2018, 6 (519), pp. 1-16 

 

2. “Interaction of 

decavanadate with 

interfaces and biological 

model membrane systems: 

Characterization of soft 

oxometalate systems” 

Nuttaporn Samart, Jessica 

Saeger, Kenneth J. Haller, 

Manuel Aureliano and 

Debbie C. Crans, J. Mol. 

Eng. Mat.,2014, 2, 1-21. 

- EGS 308 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- SCH105 เคมีสําหรับครู 

1 

- SCH106 เคมีสําหรับครู 

 2 

- AGE142 

วิทยาศาสตรพัฒนา

ชีวิต 

- ECH201 เคมีทั่วไป 

1 

เคมีทั่วไป 2 

- ECH301 เคมี

อินทรีย 

- ECH302 เคมีอนิ

นทรีย 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

 

3. “Guanylurea 

metformium double salt of 

decavanadate, 

(HGU
+
)4(HMet

+
)2(V10O28

6-

)·2H2O,” Aungkana 

Chatkon, Alexa Barres, 

Nuttaporn Samart, Sarah 

Boyle, Kenneth J. Haller 

and Debbie C. Crans, Inorg. 

Chem. Acta., 2014, 420, 

85-91. 

 

4. Interaction of 

decavanadate with 

interfaces and biological 

model membrane systems: 

Characterization of soft 

oxometalate systems., 

Nuttaporn Samart, Jessica 

Saeger, Kenneth J. Haller, 

Manuel Aureliano and 

Debbie C. Crans. J. Mol. 

Eng. Mat., 2014, 2, pp. 1-21 

 

Presentation 

Sakdarat, S., Panyakom, K., 

Shuyprom, A. and Samart, 

N. (2006). Chemical 

composition investigation 

of the Clinacanthus 

nutans Lindau leaves. 

The10
th
 International Kyoto 

Conference on New 

Aspects of 

OrganicChemistry. Kyoto, 

Japan. 

- Nuttaporn Samart and 

Debbie C Crans., (2013). 

"Soft Oxometalates (SOMs): 

Design and Applications" 

The 15th Asian Chemical 

Congress (ACC), Singapore. 

- Nuttaporn Samart, 

Cheryle Gilmore, Mary 

Fisher, Kenneth J. Haller, 

Debbie C. Crans. (2014). 

Interaction of a biguanide 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

antimalarial drug with the 

model membrane 

system, AOT reverse 

micelles. The 247
th
 

American Chemical Society 

(247
th
-ACS) National 

Meeting and Exposition, 

Dallas Convention Center, 

Dallas, Texas, USA. 

- Aungkana Chatkon, Alexa 

Barres, Sarah Boyle, 

Nuttaporn Samart, Kenneth 

J. Haller, and Debbie C. 

Crans. (2014). Guanylurea 

Metformin Double Salt of 

Decavanadate: 

(HGU
+
)4(HMet

+
)2(V10O28

6-

).2H2O. The 247
th
 American 

Chemical Society (247
th
-

ACS) National Meeting and 

Exposition, Dallas 

Convention Center, Dallas, 

Texas, USA. 

- Nuttaporn Samart, Jessica 

Saeger, Kenneth J. Haller, 

Debbie C. Crans. (2014). 

Decavanadate interaction 

with interfaces. The 9
th
 

International Vanadium 

Symposium, Padova, Italy 

- Nuttaporn Samart and 

Debbie C Crans. (2016). 

NMR spectroscopic 

studies of 

Phenylbiguanide and 4-

Fluorphenyl biguanide 

with reverse micellar 

interface. The 3
rd
 Int. 

Symp. on Molecular 

Neurodegenerative Disease 

Res. (ISMNDR) at KAIST, 

Daejeon, South Korea. 

-Nuttaporn  Samart, Zeyad 

Arhouma, Santosh Kumar, 

Heide A. Murakami, Dean C. 

Crick and Debbie C. Crans, 

(2018). Decavanadate 

inhibits microbacterial 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

growth more potently 

than other oxovanadates. 

The 11
th
 International 

Vanadium Symposium 

(V11), Montevideo, 

Uruguay. 

 

ประสบการณทํางาน/สอน 

- พ.ศ.2549 – 2551 

ตาํแหนง อาจารยพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล อิสาน, นครราชสีมา 

- พ.ศ.2550 – 2552 

ตาํแหนง อาจารยพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา, นครราชสีมา 

- พ.ศ.2547 – 2551 

ตาํแหนง ผูชวยนักวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 

นครราชสีมา 

- พ.ศ.2548 – 2557 

ตาํแหนง อาจารยพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี 

นครราชสีมา 

- พ.ศ.2558 – ปจจุบัน 

ตาํแหนง อาจารยสาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

25 นายทวีทรัพย  เจือพานิช 

X-XXXX-XXXX0-65-8 

อาจารย 

วทม. (การศึกษาวิทยาศาสตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

คบ. (เคมี)มหาวิทยาลัยราช

ภัฎ 

ราชนครินทร, 2547 

เอกสารการสอน 

- 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

1. วิยารัตนกุมุทนาถ, 

นคินทร สุรพานิช, ณัฐฐา

พร สามารถ, ภควรรณ คง

จันตรี, อมรรัศมี จิณรักษ, 

ปรัชญา วาทะสิทธ์ิ, ทวี

ทรัพย เจือพานิช, อภิรดี

เมืองเดช, วงเดือน ไมสนธ์ิ, 

(2561). การประเมิน

หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง 2558) 

คณะวิทยาศาสตรและ

- EGS 308 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- SCH105 เคมีสําหรับครู 

1 

- SCH106 เคมีสําหรับคร ู 

2 

- AGE141 

วิทยาศาสตรพัฒนา

ชีวิต 

- SCH160 เคมีทั่วไป 

1 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร, 

เอกสารประกอบงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings)  

“ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 

9” วันที่ 3-4 เมษายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

ฉะเชิงเทรา. หนา 667-

684. 

ประสบการณทํางาน/สอน 

- พ.ศ. 2545 - 2550 

ตําแหนง อาจารยสญัญา

จาง โรงเรียนปราจีน

กัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี 

- พ.ศ. 2551 - 2555 

ตําแหนงนักวิทยาศาสตร

(เคมี) หนวยตรวจสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร 

- พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน 

ตําแหนง อาจารยสาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

26 นายธนเทพ  ศิริพัลลภ 

x-xxxx-xxxx5-83-4 

อาจารย 

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

,2555 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

,2542 

หนังสือ/ตํารา 

- 
 

ผลงานวิจัย 

-ธนเทพ  ศิริพัลลภ.

(2561).การบริหารและ

พัฒนาการดําเนินงาน กศน.

ตําบล ในสังกัดศูนย

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ. 

-วิจิตร  วิชัยสาร,กรีฑา  ไข

-EED104 พลเมืองที่

เขมแข็ง 

-EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 

-การศึกษา

ประวัติศาสตร

ทองถิ่น 

-ประวัตศิาสตรเอเชีย 

-อาเซียนศึกษา 

-การวิจัยทางสังคม

ศึกษา 

-การบูรณาการและ

การจัดการเรียนรู

วิชาการสอนสังคม

ศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

-การบูรณาการและ

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

แสง,ประภัสสร  ทองยินดี,

สุภาภรณ  งามวัน  และธน

เทพ   ศิริพัลลภ.(2560). 

การพัฒนาการบรหิารจัดการ

คุณภาพการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล

คลองสี่  อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี. สารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัยอีส

เทิรนเอเชีย.ปที่ 7 ฉบับที่ 3. 

Pp93-101. 

 

ประสบการณการสอน 

29 ก.ย. 59 -ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานประวัติศาสตร 

 

การจัดการเรียนรู

วิชาการสอนสังคม

ศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

-การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

-การสัมมนาสังคม

ศึกษา 

-เหตุการณโลก

ปจจุบัน 

 

27 นายนคินทร สุรพานิช 

X-XXXX-XXXX0-57-1 

อาจารย 

ปร.ด.(เคมีอินทรยี)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 

วท.ม.(เคมีอินทรีย)

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547 

วท.บ. (เคม)ีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, 2543 

 

เอกสารการสอน 

วิชาเคมีอินทรีย 1 

 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

1. วิยารัตนกุมุทนาถ

,นคินทร สุรพานิช, ณัฐฐา

พร สามารถ, ภควรรณ คง

จันตรี, อมรรัศมี จิณรักษ, 

ปรัชญา วาทะสิทธ์ิ, ทวี

ทรัพย  

เจือพานิช, อภิรดีเมืองเดช, 

วงเดือน ไมสนธ์ิ, (2561). 

การประเมินหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

2558) คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, เอกสาร

- EGS307 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- SCH105 เคมีสําหรับครู 

1 

- SCH106 เคมีสําหรับครู 

2  

- AGE141 

วิทยาศาสตรพัฒนา

ชีวิต 

- ECH202 เคมีทั่วไป

2 

- ECH301 เคมี

อินทรีย 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประกอบงานประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceedings)  

“ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 

9” วันที่ 3-4 เมษายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

ฉะเชิงเทรา. หนา 667-

684. 

2. Surapanich, N., 

Chaisuwan, P., 

Kuhakarn, C., and 

Reutrakul, V. (2016). 

Organopromoted 

Direct Synthesis of 1,1-

Diphenyl-3-arylindanes 

via Formal [3+2] 

Cycloadditions of 

Triphenylcarbenium 

Tetrafluoroborate with 

Styrenes, Synlett. 27, 

2689-2694 

ประสบการณทํางาน/สอน 

- พ.ศ.2547 

ตําแหนง Research and 

Development 

Chemical Product 

(Senior), บริษัท Biolab 

Co. Ltd., นิคมอุสาหกรรม

บางป,ู จังหวัด

สมุทรปราการ 

- พ.ศ.2547 – 2550 

ตําแหนง Research and 

Development Chemist 

(R&D), บริษัท ASDI Thai 

DirectChemistry 

Solution Co.Ltd. 

กรุงเทพฯ 

- พ.ศ.2556 – ปจจุบัน 

ตําแหนง อาจารยสาขาเคมี 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทรฉะเชิงเทรา 

28 นางสาวเนติมา พัฒนกุล 

  x-xxxx-xxxx7-49-0 

อาจารย 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน 

กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร.

(2561)  การศึกษาวิธีการ

เรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ปการศึกษา 2560. 

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ราชนครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-ธิดารตัน กันทิสา, ดลใจ ขุน

วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 

ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร. 

(2561) การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย (หลักสูตร

ปรับปรุงปพ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.การประชุม

วิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 วันที่ 

4 เมษายน 2561 ณ 

EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย

สําหรับคร ู

-ปญหาการใช

ภาษาไทย 

-การพัฒนาทกัษะ

การพูด 

-การเขียนและอาน

รอยกรองไทย 

-ภาษากับวัฒนธรรม

ไทย 

-พื้นฐานวรรณคดี

ไทย 

-วรรณคดีเอกของ

ไทย 

-ภาษาไทยสําหรับครู 

-การเขียนหนังสือ

ราชการและการ

เขียนรายงาน 

-อิทธิพล

ภาษาตางประเทศท่ีมี

ตอภาษาไทย 

-วรรณกรรมแปล 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

 

ประสบการณสอน 

26 พ.ค. 51 – ปจจุบัน 

 

 ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

-วิทยากรดานการสอน

ภาษาไทย 

-การนิเทศการสอน 

29 นางประกอบกูล นาคพิทักษ 

x-xxxx-xxxx8-55-1 

อาจารย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2532 

ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี

ไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

บางแสน, 2526 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน 

กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร.

(2561)  การศึกษาวิธีการ

เรียนรูของนักศึกษา

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย ชั้นปท่ี 1 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ป

การศึกษา 2560. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-ธิดารัตน กันทิสา, ดลใจ ขุน

วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 

ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร. 

(2561) การประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-กระบวนการเรียนรู

ทักษะการคิดวิเคราะห

จากสารที่ไดรบั 

-สัมมนาการสอน

ภาษาไทย 

-การออกแบบการ

จัดการเรยีนรู

ภาษาไทย 1 

-การออกแบบการ

จัดการเรยีนรู

ภาษาไทย 2 

-ภาษาและวัฒนธรรม

ไทยสําหรบัครู 

-การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาไทย 

-กระบวนการเรียนรู

ทักษะการคิด

สรางสรรคเพ่ือการพูด

และการ เขียน 

-การอานตีความ 

-ภาษาไทยสําหรับครู 

-พื้นฐานวรรณคดีไทย 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย (หลักสูตร

ปรับปรุงปพ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.การประชุม

วิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 วันที่ 

4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

ประสบการณสอน 

22 ม.ิย. 2550-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานการสอน

ภาษาไทย 

-การนิเทศการสอน 

-รองคณบดีฝายบริหาร 

-รองคณบดีฝายวิชาการ 

30 นางประภาพร ชนะจีนะศักด์ิ 

x-xxxx-xxxx6-60-9 

อาจารย 

กศ.ม. (หลักสูตรและการ

สอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

สถาบันราชภัฏยะลา, 2544 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ธิดารัตน กันทิสา, ดลใจ ขุน

วิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 

ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร. 

(2561) การประเมิน

หลกัสูตรครุศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย (หลกัสูตร

ปรับปรุงปพ.ศ. 2559) 

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร .การประชุม

-ECI101 การพัฒนา

หลักสูตร 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรยีนรู 

-กลุมวิชาปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

-EED101 ทักษะการพูด

และการฟงภาษาอังกฤษ 

-EED201 ทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-EED205 ทักษะในศตวรรษ

ที2่1 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

-EED201 การใช

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

-EED402 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วิชาชีพ 

-EED103 ภาษาเพื่อการ

-หลักการจัดการ

เรียนรู 

-การพัฒนาหลักสูตร 

-การจัดการเรียนรู

และการจัดการชั้น

เรียน 

-หลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร 

-ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การอานและเขียน

ทั่วไป 

-ภาษาอังกฤษสําหรับ

ทักษะการเรียน 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

วิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 วันที่ 

4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-ทิพยวิมล วังแกวหิรญั พร

ทิพย  อนเกษม  ดรัณภพ  

เพียรจัด  ประภาพร ชนะจีน

ศักดิ์ 

(2561). การศึกษาและ

พัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตาม

นโยบายกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู : กรณีศึกษา

โรงเรียนในอําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. 
 

ประสบการณสอน 

พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานหลักสูตรและ

การสอน 

-วิทยากรดานการสอน

ภาษาอังกฤษ 

-การนิเทศการสอน 

สื่อสาร 

-EED301 ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาชีพ 

31 นางพรทิพย คําชาย 

X-XXXX-XXXX2-81-1 

อาจารย 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 

กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒพิษณุโลก, 2543 

ค.บ.(คหกรรมศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒบางแสน, 2530 

หนังสือ/ตํารา 

- 
 

ผลงานวิจัย 

-พรทิพย คําชาย และคณะ. 

(2561).  

การประเมินหลักสูตรครุศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหาร 

การศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) 

คณะครศุาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. วารสารวิชาการ 

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

-การศึกษาและความ

เปนครู 

-หลักการศึกษาและ

ความเปนครู 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

บรหิารกิจการ

นักเรียน 

-การบรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 10(28). 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. 

หนา 1-13. 
 

ประสบการณการสอน 

11 พ.ย.23-ปจจุบัน 
 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานการบริหาร

การศึกษา 

-การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

32 นางสาวพรทิพย อนเกษม 

x-xxxx-xxxx2-94-2 

อาจารย 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551  

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

สถาบันราชภัฏราชนครินทร, 

2542 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-พรทิพย อนเกษม. 

(2561). รูปแบบ 

การบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ไปใชในการจัดการเรียน

การสอน 

โดยเนนกระบวนการ วิจัย

แบบมีสวนรวม, การ

ประชุมวิชาการ 

และเสนอผลงานวิจัย

ระดบัชาติราชนครินทร

วิจัย ครั้งท่ี 9. 3-4 

เมษายน 2561. 

   

ประสบการณสอน 

1 ต.ค. 51 – ปจจุบัน 

ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานหลักสูตรและ

การสอน 

-กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

-ผูชวยคณบดีฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

-ประธานกลุมวิชาหลักสูตร

และการสอน 

-ECI101 การพัฒนา

หลักสูตร 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรยีนรู 

-กลุมวิชาปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-หลักการจัดการ

เรียนรู 

-การพัฒนาหลักสูตร 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

บริหารกิจการ

นักเรียน 

-การจัดการเรียนรู

และการจัดการชั้น

เรียน 

-การประเมิน

โครงการและ

หลักสูตร 

-หลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร 

-การฝกปฏิบัติ

วิชาชีพครู 

-การบูรณาการและ

การจัดการเรียนรู

วิชาการสอนสังคม

ศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 

24 24 24 24 
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 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 166 

 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

-การนิเทศการสอน 

34 นายวชิรพงศ มณีนันทิวัฒน 

x-xxxx-xxxx 9-27-1 

อาจารย 

M.A. (ปรัชญาอินเดีย) 

Banaras  Hindu  

University, 2540 

ศน.บ. (ศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยมกุฏราช

วิทยาลยั, 2537 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-วชิรพงศ  มณีนันทิวัฒน.

(2559) กระบวนการเรียนรู

และจัดการความรูเพื่อการ

อนุรักษวัฒนธรรมและ

ประเพณีชุมชมริมนํ้าบางปะ

กง-ริมนํ้าบางปลาสรอย : 

กรณีศึกษา อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสาร

ศิลปกรรมบูรพา  ฉบับ

พิเศษ”โครงการสัมมนา

วิชาการนําเสนองานวิจัย ใน

ชุดดครงการวิจัย บางปลา

สรอย-บางปะกง:วิถีพลังภูมิ

ปญญารวมสมัยวัฒนธรรม

สามน้ํา.ปที่ 20 ฉบับพิเศษ.

pp.108-115. 

 

ประสบการณการสอน 

1 มิ.ย.48-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-รองผูอํานวยการศูนย

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-EED104 พลเมืองที่

เขมแข็ง 

-EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

-เหตุการณโลก

ปจจุบัน                                         

-ประวัตศิาสตร 

-บทบาทมหาอํานาจ

หลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 

-ปรัชญาและศาสนา 

-พุทธศาสน 

-ประวัตศิาสตรเอเชีย 

-ความจริงของชีวิต 

-ปรัชญาเบื้องตน 

-จริยธรรมกับชีวิต 

-สัมมนาสังคมศึกษา 

 

24 24 24 24 

35 นางวรรณา  รัตนประเสริฐ 

  x-xxxx-xxxx7-65-4 

อาจารย 

ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2514 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ดลใจ ขุนวิไชย, ธิดารัตน 

กันทิสา, เนติมา พัฒนกุล, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร.

(2561)  การศึกษาวิธีการ

เรียนรูของนักศึกษา

-EED103 ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

-วรรณกรรมวิจารณ 

-ภาษาถิ่น 

-คติชนวิทยา 

-วิวัฒนาการ

ภาษาไทย 

-อิทธิพล

ภาษาตางประเทศท่ีมี

ตอภาษาไทย 

-วรรณกรรมทองถิ่น 

-การเขียนและอาน

รอยกรองไทย 

24 24 24 24 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย ชั้นปท่ี 1 คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ป

การศึกษา 2560. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

-ธิดารัตน กันทิสา, ดลใจ 

ขุนวิไชย, เนติมา พัฒนกุล, 

ประกอบกูล นาคพิทักษ, 

ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, 

วรรณา รัตนประเสริฐ, 

สมบูรณ ศุภจริยาวัตร. 

(2561) การประเมิน

หลกัสูตรครุศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย 

(หลกัสูตรปรับปรุงป

พ.ศ. 2559) คณะครุ

ศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร .

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ราชนครินทรวิจัย ครั้งท่ี 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

 

ประสบการณสอน 

1 ต.ค. 52 – ปจจุบัน 

 

 ประสบการณทํางาน 

-วิทยากรดานภาษาไทย 

-การนิเทศการสอน 

-อาจารยคณะ

-วรรณกรรมแปล 

-วิวัฒนาการ

ภาษาไทย 

-ศิลปะการอานออก

เสียง 

-อรรถศาสตร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

-รองอธิการบดีกิจการ

นักศึกษา 

36 นายวรุตม กิจเจริญ 

x-xxxx-xxxx8-77-1 

อาจารย 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 

ค.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, 2549 

เอกสารการสอน 

- วรุตม กิจเจริญ. (2556). 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร1,2556 

- วรุตม กิจเจริญ. (2557). 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร2, 2557 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

วรุตม กิจเจรญิและวรา

กรณ สุดสงวน. (2561). 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง อัตรา

และอัตราสวนโดยใช 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

สําหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2. การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย  ครั้งที่ 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

 

วรุตม กิจเจรญิและวรา

กรณ สุดสงวน. (2561). 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง การ

เลื่อนขนาน โดยใชแบบ

ฝกทักษะ 

ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2.การ

EGS101 คณิตศาสตร

สําหรับการสอน

วิทยาศาสตร 
 

EMA111 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร  

EMA211 

คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 

EMA105ภาษาอังกฤษ

สําหรับการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

EMA205เทคโนโลยีดิ

จิตัลเพ่ือการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

EMA206การจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษา 

EMA301 การจัด

กิจกรรมทาง

คณิตศาสตร 

EMA302 การจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

EMA304การจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

EMA306วิทยาการ

คํานวณ 

EMA401การจัดการ

เรียนรูสะเต็มศึกษา 

EMA402สัมมนา

คณิตศาสตรศึกษา 

EMA403การแกปญหา

ทางคณิตศาสตร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ราช

นครินทรวิจัย  ครั้งที่ 9 

วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

ประสบการณสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร 

14 พฤษภาาคม 55 – 

ปจจุบัน 

ประสบการณ 

ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนา

ชนบท 

ผูชวยคณบดีกิจการนักศึกษา 

คณะครศุาสตร 

37 นายวิทยา เตาสา 

x -xxxx-xxxx6-55-2 

อาจารย 

วท.ม. (ภูมิศาสตร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2552 

วท.บ. (ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา,2545 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-วิทยา  เตาสา. 

(2561).บูรณาการระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือ

พัฒนาแผนที่เดินดินชุมชน

ตําบลปากนํ้า อําเภอบาง

คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา.การ

ประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ  

ราชนครินทรวิจัย   

ครั้งที่ 9. 

วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

-วิทยา  เตาสา  และสุทธิษา  

สมนา.(2561). บูรณาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดิน

ชุมชนตําบลปากนํ้า  อ.บาง

คลา จ.ฉะเชิงเทรา. เอกสาร

-EED104 พลเมืองที่

เขมแข็ง 

-EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

-ภูมิศาสตรกายภาพ 

-ภูมิศาสตรทองถิ่น 

-เหตุการณโลก

ปจจุบัน 

-มนุษยกับ

ส่ิงแวดลอม 

-การอานแผนที่และ

การแปลภาพถาย

ทางอากาศ 

-ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

-การวิจัยทางสังคม

ศึกษา 

-การสัมมนาสังคม

ศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ประกอบงานประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ (proceedings) 

“ราชนครินทรวิจัยครั้งท่ี 9” 

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ฉะเชิงเทรา 

ประเทศไทย.pp.485-490. 

-สุทธิษา  สมนา และวิทยา  

เตาสา.(2561). การพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยระบบ

สวัสดิการชุมชน : การ

สํารวจความรูและทัศนคติ

ตอการจัดการขยะในกลุม

ประชาชนเทศบาลตําบล

ปากนํ้า 

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

ราชนครินทรวิจัย   

ครั้งที่ 9. 

วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

 

ประสบการณการสอน 

1 ก.ค.53-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาวิชาสังคม

ศึกษา 

-วิทยากรดานภูมิศาสตร

สารสนเทศ 

38 นางสาววิยารัตน  กุมุทนาถ 

X-XXXX-XXXX5-16-7 

อาจารย 

วท.ม. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552 

วท.บ. (เคม)ีมหาวิทยาลัยแม

โจ, 2549 

เอกสารการสอน 

วิชาเคมีทั่วไป 1 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

1. วิยารัตนกุมุทนาถ, 

นคินทร สุรพานิช, ณัฐฐา

พร สามารถ, ภควรรณ คง

จันตรี, อมรรัศมี จิณรักษ, 

- EGS 308 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- SCH105 เคมีสําหรับครู 

1 

- SCH106 เคมีสําหรับครู 

2 

- AGE141 

วิทยาศาสตรพัฒนา

ชีวิต 

- ECH201 เคมีทั่วไป 

1  

- ECH401 ชีวเคมี 

- SCH360 ชีวเคมี

พื้นฐาน 

- SCH160 เคมีทั่วไป 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ปรัชญา วาทะสิทธ์ิ, ทวี

ทรัพย          เจือพานิช, 

อภิรดีเมืองเดช, วงเดือน 

ไมสนธ์ิ, (2561). การ

ประเมินหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

2558) คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, เอกสาร

ประกอบงานประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceedings)  

“ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 

9” วันที่ 3-4 เมษายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

ฉะเชิงเทรา. หนา 667-

684. 

2. วิยารัตน กุมุทนาถ, 

ปรัชญา วาทะสิทธ์ิ, ณัฐฐา

พร สามารถ, สรวรรณ 

ม่ันคง, ภาณิดา จันทรมณี. 

(2561). การศึกษา

ประสิทธิภาพของซิงคออก

ไซดในการกําจัดสยีอมใน

นํ้าดวยกระบวนการโฟโต

คะตะไลติก.เอกสาร

ประกอบงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

“ราชนครินทรวิจัย ครั้งที่ 

9” วันที่ 3-4 เมษายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ฉะเชิงเทรา.หนา 

927-933. 

ประสบการณทํางาน/สอน 

- พ.ศ.2552 – 2555 

ตําแหนง อาจารยคณะ 

สาธารณสุข วิทยาลัยเฉลิม

1  
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

กาญจนา บุรีรัมย 

- พ.ศ.2555 – ปจจุบัน 

ตําแหนง อาจารยสาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

39 นายสมศักด์ิ เอี่ยมคงสี 

x-xxxx-xxxx6-74-9 

อาจารย 

กศ.ด. (การอุดมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 

2545 

กศ.ม. (อุดมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ประสานามิตร, 2532 

กศ.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

บางแสน, 2524 

หนังสือ/ตํารา 

- 

 

ผลงานวิจัย 

-ธานินทร ปญญาวัฒนากุล 

และ สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี. 

(2560). การพัฒนาครูดาน

ทักษะการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใช

โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

ของอําเภอบางคลาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา. วารสารราช

นครินทร. ฉบับที่ 32 ป 

2560.กรกฎาคม-ธันวาคม 

2560. 

ศิริวัฒน จิระเดชประไพ และ 

สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี. (2561). 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็กดวยการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: 

กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แหง 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.

รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดบัชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 

7. 25-26 มกราคม 2561. 

หนา 1988-2003. 

-พจนีย มั่งคั่ง กัญภร เอ่ียม

พญา  ศิริวัฒน   จิระเดช

ประไพ           พรทิพย คํา

ชาย สมศักด์ิ เอ่ียมคงส ี          

ลินดา นาคโปย และอํานาจ 

บุญประเสริฐ.(2561). การ

ประเมินหลักสูตรครุศาสตรม

-EFA101 คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความ

เปนครู 

-EFA201 การบริหาร

การศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-จริยธรรมและ

จรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู 

-การศึกษาและความ

เปนครู 

-หลักการศึกษาและ

ความเปนครู 

-การบรหิารหลักสูตร

และการสอน การ

บริหารกิจการ

นักเรียน 

-การบรหิารและการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

หาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุงปพ.ศ. 

2559) คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร.วารสารวิชาการ

หลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 10(28). 

พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. 

หนา 1-13. 

 

ประสบการณสอน 

1 ก.ย. 27 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-รองคณบดีวางแผนและ

พัฒนา 

-วิทยากรดานการบริหาร

การศึกษา 

-วิทยากรดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

-การนิเทศการสอน 

-รองอธิการบดีบริหาร 

-กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

40 นายสรรเสริญ หุนแสน 

X-xxxx-xxxx6-58-3 

อาจารย 

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย(จิตวิทยา

พัฒนามนุษยและการให

คําปรึกษา)) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2560 

Ph.D. (Counselling 

Psychology) The 

University of Kansas. 

USA, 2555 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-สรรเสริญ หุนแสน และธนิ

ชา วิโรจนรจุน. (2559). จิต

อาสาบนพื้นที่ชุมชนตลาด

พระประแดง. การนําเสนอ

ผลการวิจัยระดับชาติ ใน 

การประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัย

ระดบัชาติ คร้ังท่ี 6“ศาสตร

แหงวิทยาการจัดการเพื่อรับ

ใชสังคม 3 ทศวรรษแหงการ

ตามรอยแมของแผนดิน”วัน

-EED302 การสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะ 

-EED304 สุนทรียะ 

-EPG101 จิตวิทยา

สําหรับคร ู

-จิตวิทยากับการ

พัฒนาตน 

-จิตวิทยาการศึกษา 

-จิตวิทยาสําหรับครู

และการแนะแนว 

-การแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา 

-การศึกษาเอกเทศ 

-บูรณาการจัดการ

เรียนรูวิชาจิตวิทยา

การปรึกษาและแนะ

แนว 

-จิตวิทยาทั่วไป 

-จิตวิทยาพัฒนาการ 

24 24 24 24 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 174 

 

ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒ, 2547 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร-การบริหารรัฐ

กิจ) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550 

ศษ.บ. (วิจัยวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร

าช, 2549 

ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะ

แนว) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร

าช, 2547 

ศศ.บ. (ดนตรีไทย แขนงวิชา

ดนตรีและศิลปะการแสดง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2544 

ศุกรที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.

2559ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 

 

ประสบการณสอน 

9 พ.ย. 2552 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

- วิทยากรดานจิตวิทยาและ 

การแนะแนว 

- วิทยากรดานจิตวิทยาให 

คําปรึกษา 

- การนิเทศการสอน 

 

-เทคนิคการเก็บ

ขอมูลรายบุคคล 

-สัมมนาและศึกษาดู

งานบริการทาง

จิตวิทยาและการ

แนะแนว 

-มนุษยสัมพันธ

สําหรับครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

41 นางสาวสุทธิษา สมนา 

X-xxxx-xxxx1-89-5 

อาจารย 

วท.ม. (ภูมิศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552 

วท.บ. (ภูมิศาสตร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2548 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-สุทธิษา  สมนา.(2556) 

แนวทางตรวจคัดกรองภาวะ

ทุพโภชนาการระดับ

ประชากรในประเทศไทย. 

วารสารวิจัยระบบ

สาธารณสุข ปที่7 ฉบับท่ี 4 

หนา 485-492. 

-สุทธิษา  สมนา และวิทยา  

เตาสา.(2561). การพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวยระบบ

สวัสดิการชุมชน : การ

สํารวจความรูและทัศนคติ

ตอการจัดการขยะในกลุม

ประชาชนเทศบาลตําบล

ปากนํ้า 

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  

ราชนครินทรวิจัย   

ครั้งที่ 9. 

วันท่ี 4 เมษายน 2561 ณ 

-EED104 พลเมืองที่

เขมแข็ง 

-EED303 ศาสตร

พระราชาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

-ภูมิศาสตรกายภาพ 

-มนุษยกับ

ส่ิงแวดลอม 

-ภูมิศาสตรประเทศ

ไทย 

-การวิจัยทางสังคม

ศึกษา 

-การสัมมนาสังคม

ศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร. 

-วิทยา  เตาสา  และสุทธิษา  

สมนา.(2561). บูรณาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดิน

ชุมชนตําบลปากนํ้า  อ.บาง

คลา จ.ฉะเชิงเทรา. เอกสาร

ประกอบงานประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ (proceedings) 

“ราชนครินทรวิจัยครั้งท่ี 9” 

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ฉะเชิงเทรา 

ประเทศไทย.pp.485-490. 

ประสบการณการสอน 

3 ม.ิย.56-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานสาขาสังคมศึกษา 

-วิทยากรดานจิตตปญญา 

42 นายสุพัฒน เศรษฐคมกุล 

x-xxxx-xxxx0-69-9 

อาจารย 

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 

ค.ม. (การอุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2535 

ศศ.บ. (วิชาเอกพลศึกษา – วิชา

โทนันทนาการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2525 

หนังสือ/ตํารา 

สุพัฒน  เศรษฐคมกุล. 

(2557). กิจกรรมรวม

หลักสูตรกิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน. ฉะเชิงเทรา 

: จํานวน 196 หนา. 

 

ผลงานวิจัย 

สุพัฒน เศรษฐคมกุล.

(2561).การสังเคราะห

แนวคิดทฤษฎีการจัด

กระบวนการเรยีนรูแนวจิต

ปญญาศึกษากับแนวทฤษฎี

คานิยม สูการเรียนรูเพื่อ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

ตามบริบทของชุมชนแหง

การเรียนรู.วารสารราช

นครินทร ปท่ี 15 ฉบับที่ 

-ECI101 การพัฒนา

หลักสูตร 

-EED203 วิธีวิทยาการ

จัดการเรยีนรู 

-EED304สุนทรียะ 

-การพัฒนาหลักสูตร 

-การจัดการเรียนรู

และการจัดการชั้น

เรียน 

-หลักการจัดการ

เรียนรู 

-การออกแบบและ

การจัดการเรียนรู 

-การพัฒนาหลักสูตร

โดยใชชุมชนเปนฐาน 

-หลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

33 (มกราคม-มิถุนายน 

2561) หนา 87-93. 

การนําเสนองานวิจัย 

Proceeding 

- ดวงพร วองไว,สุพัฒน  

เศรษฐคมกุล. การจัดการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการ

อริยสัจสี่ตามหลักพุทธวิธีที่

มีผลตอการพัฒนาทักษะ

การคิดแกปญหาและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา. 

 

ประสบการณสอน 

1 ก.ย.2543-ปจจุบัน 

 

ประสบการณการทํางาน 

- รองคณบดีกิจการนักศึกษา 

- วิทยากรดานหลักสูตรและ

การสอน 

- กรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ 

- การนิเทศการสอน 

43 นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต 

x-xxxx-xxxx4-48-2 

อาจารย 

ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยี

ทางวิทยาการปญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2546 

ศศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2543 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

-หน่ึงฤทัย  เมฆวทัต.(2560). 

การวิจัยและพัฒนากลไกการ

ปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน

สําหรับนักศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 

: แนวทางการปองกันการ

ต้ังครรภในวัยเรียนสาํหรับ

นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา. 

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ราชนครินทรวิจัย  ครั้งที่ 9 

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ 

-EMR201 การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

-EMR301 การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู 

-การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 

-การวิจัยทาง

การศึกษา 

-การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู 

-การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

-การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 

-สถิตแิละระเบียบวิธี

วิจัยทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราช

นครินทร 

-หน่ึงฤทัย  เมฆวทัต.(2559). 

การเปรียบเทียบผลการ

จัดการขอมูลการวัดและ

ประเมินผลการทดสอบ O–

NET ของนักเรยีน

ประถมศึกษาปที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ขอมูลป 

2553–2554 และ 2556–

2557 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 การประชุมใหญโครงการ

สงเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 5(The 5th 

Higher Education 

Research Promotion 

Congress; HERP 

CONGRESS V) โดยความ

รวมมือของมหาวิทยาลยั

ภายใตโครงการสงเสริมการ

วิจัยในอุดมศึกษา 70 แหง

วันที่ 2–4 มีนาคม 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

หน่ึงฤทัย  เมฆวทัต. Data 

Management of 

Standard Test and 

Assessment O-NET from 

Students Grades 6 and 

9 during the Year 2010 

and 2013. The 

International Academic 

forum. The Seventh 

Asian Conference on 

the Social Sciences 

2016, ACSS 2016, Art 

Center Kobe, Kobe, 

Kansai Region, Japan. 

Thursday, June 9th 

-วิทยาการวิจัย 

-การทดสอบและการ

วัดผลสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 

-หลักการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

Sunday, June 

12th2016.pp. 155-165. 

Japan: IAFOR. ISSN 

2186-2303. 

 

ประสบการณสอน 

2 ม.ิย. 2545-ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 

-ประธานกลุมวิชาการ

ทดสอบและวิจัยทางการ

ศึกษา 

-วิทยากรดานการวิจัยทาง

การศึกษา 

-วิทยากรดานการวัดผลและ

ประเมินผล 

-การนิเทศการสอน 

44 นายอดิเรก เยาววงศ 

x-xxxx-xxxx6 -16-0 

อาจารย 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อ

การศึกษา), 2558 

วท.ม. (การศึกษา

วิทยาศาสตร- คอมพิวเตอร), 

2550 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม

โทรคมนาคม), 2548 

 

เอกสารการสอน 

- ระบบปฏิบัติการ,2559 

- สถาปตยกรรม,2560

คอมพิวเตอร 

- ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร,2561 

หนังสือ/ตํารา 

การสื่อสารขอมูลและ

อินเทอรเน็ต.2561 

 

ผลงานวิจัย 

- The Synthesis 

Components and 

Electronic Information 

Data Interchange Model 

for Knowledge 

Management in 

Educational 

Administration,2014 

- การพัฒนาตัวแบบวัด

ประสิทธิภาพการเรียนรูจาก

ระบบการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส  ดวยเทคนิค

EGS301 วิทยาการ

คํานวณ 

ECE106

สถาปตยกรรมและ

การซอมบํารุง

คอมพิวเตอร 
 

ECE206ระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 
 

ECE303การเขียน

โปรแกรมภาษาขั้นสูง   
 

ECE304การ 

ออกแบบและพัฒนา

แอพพลิเคชันบน

อุปกรณเคลื่อนท่ี 

 

ECE401 วิจัยและ

พัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

ซัพพอรทเวกเตอรแมชชีน

,2559 

- การสังเคราะห

องคประกอบทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

บุคลากรทางการศึกษา ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา,2561 

- การวิเคราะหองคประกอบ

ทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา โดยเทคนคิ

สมการเชิงโครงสราง,2561 

ประสบการณการสอน 

2553 – ปจจุบัน 

 

ประสบการณทํางาน 
- รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา 

- วิทยากร 

45 นางสาวอมรรัศมี  จิณรักษ 

X-XXXX-XXXX1-58-5 

อาจารย 

ปร.ด. (เคมีประยุกต) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2561 

วท.ม. (เคม)ี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2550 

วท.บ. (เคม)ี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2543 

เอกสารการสอน 

- 

หนังสือ/ตํารา 

- 

ผลงานวิจัย 

1. วิยารัตนกุมุทนาถ, 

นคินทร สุรพานิช, ณัฐฐา

พร สามารถ, ภควรรณ คง

จันตรี,อมรรัศมี จณิรักษ, 

ปรัชญา วาทะสิทธ์ิ, ทวี

ทรัพย   

เจือพานิช, อภิรดีเมืองเดช, 

วงเดือน ไมสนธ์ิ, (2561). 

การประเมินหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง 

2558) คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

- EGS 308 วิทยาศาสตร

กายภาพ 

- SCH105 เคมีสําหรับครู 

1 

- SCH106 เคมีสําหรับครู 

 2 

- AGE141 

วิทยาศาสตรพัฒนา

ชีวิต 

- ECH201 เคมีทั่วไป 

1  

- ECH401 ชีวเคมี 

- SCH360 ชีวเคมี

พื้นฐาน 

- SCH160 เคมีทั่วไป 

1  
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, เอกสาร

ประกอบงานประชุม

วิชาการระดับชาติ 

(proceedings)  

“ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 

9” วันที่ 3-4 เมษายน 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร 

ฉะเชิงเทรา. หนา 667-

684. 

2. Amornrassamee 

Jinnarak., Jatupol 

Phakditha  and 

Yuttana Phomsirot. “A 

Facile Green Synthesis 

at Room Temperature 

of Silver Nanoparticle 

Sensor with Leaf 

Extract of Tiliacora 

triandra”. 

20172nd International 

Conference on 

Environmental Science 

and Engineering (ESE 

2017) ISBN: 978-1-

60595-474-5., page 49-

55. 

ประสบการณทํางาน/สอน 

- พ.ศ.2543 - 2544 

ตําแหนง พนักงานติดตอ

ประสานงาน บรษิัทเพอร

กิน เอลเมอร ประเทศไทย  

จ.กรุงเทพมหานคร 

- พ.ศ.2544 - 2545 

ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว

นักวิทยาศาสตร การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ) จ.

พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับ 

ชื่อ–สกุล เลขประจาํตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ   

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

สถาบันและปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ, 

ผลงานวิจัย (สาขา)  

ประสบการณ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ รายวิชาที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรนี ้ หลักสูตรอื่น 2562 2563 2564 2565 

- พ.ศ.2545 – 2546 

ตําแหนง นักเคมี บริษัท

อุตสาหกรรมหลอมโลหะ

ไทย จํากัด จ. ราชบุรี 

- พ.ศ.2550 – ปจจุบัน 

ตําแหนง อาจารยสาขาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก 4 

 

ตารางวเิคราะหความสอดคลองของสาระความรูตามมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.2561 

กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองขอบังคบัคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 68ง ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  

กับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 

รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต คําอธิบายรายวิชา 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 

สังคม และแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

5) จรรยาบรรณตอสังคม 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

1) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ

ความเปนครู 

2) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มี

คุณธรรมจริยธรรมและมีความเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 

EFA101 คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนคร ู

3(2-2-5) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่น

พัฒนาผู เรียนด วยจิต วิญญาณความ เปนครู   เปน

แบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่

เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียน และ

สมาชิกในชุมชนโดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการ

องคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปน

ครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพ

ครู  โดยใชการจัดการเรียนรูที่ เนนประสบการณ 

กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ EPG101 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) วิเคราะห แกปญหา ประยุกตและออกแบบบริหาร
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต คําอธิบายรายวิชา 

1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 

สังคม และแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรกึษาใน

การวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

3) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใสและยอมรับ

ความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ข.การจัดการเรียนรู 

3) ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียน

เปนรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนได

อยางเปนระบบ 

6) ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยาง

สรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

ค.ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

1) รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค 

2) สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

จัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาใหคําปรึกษา 

ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัยและความ

แตกตางระหวางบุคคล เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพื่อใหสามารถ

ออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผู เรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางเปนระบบ  ใหคําแนะนําและขอมูล

ยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของเพ่ือสงเสริม

พัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน การสรางความ

รวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิด

เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูที่ ดี   มีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

3) เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร

การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรยีนรู 
 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู  

3(2-2-5) วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของ

ผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะ
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต คําอธิบายรายวิชา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

3) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใสและยอมรับ

ความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 

4) สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝ

เรียนรูและผูสรางนวัตกรรม 

ข.การจัดการเรียนรู 

2) บูรณาการความรูและศาสตรการสอน

ในการวางแผนและจัดการเรียนรูที่

สามารถพัฒนาผูเรยีนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกร 

4) จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

5)วิจัย สรางนวัตกรรมและประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรยีน 

ค.ความสัมพันธของผูปกครองและชุมชน 

3) ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน และ

สามารถอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

4) สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร

การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใช

ความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลง

เรียนรูในชุมชนทองถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียน

รวม การชี้แนะผู เรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การ

ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ

สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

เปนผูมีความรบัผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู และ

การวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

5) จรรยาบรรณตอสังคม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

3) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ

ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละ

บุคคล 

EMR201 การวัดและประเมินผล

การเรยีนรู 

3(2-2-5) วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่

เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ี

ประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมิน

เพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพ การจัดการ

เรยีนรู  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ

สรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับที่

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน 

เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใช ในการพัฒนาตนเองในการเปนครทูี่ดี มีความ

รอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต คําอธิบายรายวิชา 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ข.การจัดการเรียนรู 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

จัดการเรยีนรู ส่ือ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

5)วิจัย สรางนวัตกรรมและประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการ

เรียนรูของผูเรยีน 

ค.ความสัมพันธของผูปกครองและชุมชน 

1) ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน และ

สามารถอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

 

EMR301 การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู 

3(2-2-5) วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน 

ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพ

ปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรยีน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหา

คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหสามารถนํา

ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนา

ผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเปนครทูี่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

5) การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร และใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 

EED103 ภาษาเพื่อการสือ่สาร 3(2-2-5) วิเคราะหวาทวิทยาสําหรับครู หลักการ และเทคนิค

วิธีการใชภาษาไทยและฝกปฏิบัติการฟง การพูด 

การอาน การเขียน และภาษาทาทาง  เพ่ือการสื่อ

ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 

สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัย และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่ อการอยู ร วม กันอย างสันติและ

ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด 

การอาน การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

3) เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร

การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรยีนรู 

5) การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร และใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

3) จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

4) จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 

5) จรรยาบรรณตอสังคม 
 

 

EET201 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการ

เรียนรู 

3(2-2-5) ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ

เรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผู เรียนที่มีความ

ตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายที่เก่ียวของ 

จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหสามารถเลือก 

และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมี

ประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ี

ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 
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รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต คําอธิบายรายวิชา 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

3) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และ

ยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละ

บุคคล 

4) สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝ

เรียนรูและผูสรางนวัตกรรม 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ข.การจัดการเรียนรู 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

จัดการเรยีนรู ส่ือ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

2) บูรณาการความรูและศาสตรการสอน

ในการวางแผนและจัดการเรียนรูที่

สามารถพัฒนาผูเรยีนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกร 

5) วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอ

การเรยีนรูของผูเรียน 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

6) การออกแบบ และการดําเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 
 

ข.การจัดการเรียนรู ทั้ง 6 ขอ 

EFA201 การบริหารการศึกษา

และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3(2-2-5) บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใน

การทําความเขาใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละ

ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม

การดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 

ฝกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา

และการจัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่

เก่ียวของ และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเอง ในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ 

2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรกึษาใน

การวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ  

3) เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร

การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรยีนรู 

5) การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา

ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลองกับบริบท

สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมิน

หลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา

หลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและ

แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหมีทักษะในการสราง 

การใช และการประเมินหลักสูตรใชการสะทอนคิดเพื่อนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบ

รู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 
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เพื่อการศึกษา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก.การปฏิบัติหนาที่ครู 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

ข.การจัดการเรียนรู 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ

จัดการเรยีนรู ส่ือ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

ค.ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

3) ศึกษา เขาถึงบริบทของชุมชน และ

สามารถอยูรวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

4) สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ก. การปฏิบัติหนาที่ครู 

1) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ                

ความเปนครู 

2) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรมและเปนพลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

5) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

EED402 ครนิุพนธ 1(0-2-1) ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ ความเปนครู 

เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธา

ของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห 

สังเคราะห  องคความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

คร ูคุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความ

เป น ค รู  ก ฎ ห ม าย สํ า ห รั บ ค รู  ส ภ า พ ก า รณ              

การพัฒนาวิชาชีพครู  บูรณาการการจัดการเรียนรูที่

เนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

ในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 
มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ 

ประสบการณวิชาชีพ 

(ผานการปฏิบัติการสอนใน

สถานศกึษาตามหลักสูตรปริญญา

ทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา

หนึ่งปและผานเกณฑการประเมิน

ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขที่

คณะกรรมการคุรุสภากําหนด) 

EED105 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 1 

1(0-3-0) สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณ

ตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาที่ครูผูสอน

และครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน 

รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใช

ในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค  รวมทั้ งรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
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การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการ

สังเกตและวิ เคราะหการปฏิบัติหนา ท่ีครู  ถอด

บทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา 

สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

EED204 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 2 

2(0-6-0) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวย

ครรูวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหา

สาระและกิจกรรมการจัดการเ รียน รู สื่ อและ

เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการ

เรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรู

ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคลองกับสถานศกึษาแตละระดับ บริหารจัดการ

เรียนรูที่มีคณุภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครอง

ใ นกา ร พัฒ นา  ดู แล  ช ว ย เห ลื อ ผู เ รี ย น  ใ ห มี

คุณลักษณะ อันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมือ

อาชีพที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน

ศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวม

โครงการที่ เ ก่ี ยวของ กับการส ง เสริม อนุรั กษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) 

เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

EED305 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใน

3(0-9-0) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปน

แบบอ ย า งที่ ดี มี คุณธรรมและจริ ย ธรรมตาม
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สาขาวิชาเฉพาะ 3 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้น

เรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการ

พัฒนาและมุ งมั่ นในการแกปญหาผู เรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ี

ถู กตอ งตามระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย  สะท อนผลกา ร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจาก

การเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม 

อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผล

จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน

กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เ รี ย น รู ร ว ม กั น ใ น รู ป แ บ บ ชุ ม ช น แ ห ง                     

การเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง

ใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

EED401 ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 4 

 

 

 

6(240) ปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุข

เกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร 

โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา

การบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งใน

และนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่

ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปล่ียนแปลง

ที่ เ กิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวม

กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 

โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรู ใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ตน เองใ หมี ความรอบรู  ทัน สมั ยและทั นต อการ

เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 5 

 

วิเคราะหสาระความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ (TQF) 

เพื่อกําหนดรายวิชาเอกวิทยาศาสตรท่ัวไป 
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 ตารางวิเคราะหสาระความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF)ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ.2561 เพื่อกําหนดสาระความรู 

 

1. ผลลัพธการเรียนรูและตวัอยาง/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ผลลัพธการเรียนรู 

 “ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรทั่วไป ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมี

องคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและรูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและ

ศาสตรอ่ืนเขาดวยกันอีกท้ังเช่ือมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด”“สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร”“การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร”“การวิจัยเพ่ือแกปญหา

พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวม

สรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร” 

 

 ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูอาทิ 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไปอาท ิ

(1) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

  (1.1) คณิตศาสตร 

  (1.2) ฟสิกส 

  (1.3) เคม ี

  (1.4) ชีววิทยา 

(2) วิทยาศาสตรท่ัวไป 
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  (2.1) วิทยาศาสตรโลก 

  (2.2) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

  (2.3) ดาราศาสตร 

  (2.4) ไฟฟาและพลังงาน 

  (2.5) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2561 (TQF)ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

รายวิชากลุมวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

 กลุมวิชาเอกบังคับ 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานคณิตศาสตร 

และมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาตอีิกท้ังเช่ือมโยงความรูและ

กระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS101 คณิตศาสตรสําหรับการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานฟสิกส และ

เทคโนโลยี มีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาต ิสามารถติดตามและรูเทา

ทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดย

ใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS201 ฟสิกสสําหรับคร1ู 3(2-2-5) 

EGS203 ฟสิกสสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

EGS308 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

   

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานเคม ีและ

เทคโนโลยี มีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาต ิสามารถติดตามและรูเทา

ทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดย

ใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

SCH105 เคมีสําหรับคร1ู 3(2-2-5) 

SCH106 เคมีสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

EGS308 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2561 (TQF)ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

รายวิชากลุมวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานชีววิทยา และ

เทคโนโลยี มีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาต ิสามารถติดตามและรูเทา

ทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดย

ใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS202 ชีววิทยาสาํหรับครู1 3(2-2-5) 

EGS204 ชีววิทยาสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

   

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานวิทยาศาสตร

โลก และเทคโนโลยี มีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาต ิสามารถติดตาม

และรูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกท้ังเช่ือมโยงความรูและกระบวนการ

เรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏบิัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS103 วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 3(2-2-5) 

   

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและรูเทา

ทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดย

ใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS106 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

   

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานดาราศาสตร 

และเทคโนโลยี มีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาต ิสามารถติดตามและ

รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยอีีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรู

โดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS105 ดาราศาสตรและอวกาศ 3(2-2-5) 

   

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ ดานไฟฟาและ

พลังงานมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและรูเทาทัน

EGS203 ฟสิกสสําหรับคร2ู 3(2-2-5) 

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2561 (TQF)ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

รายวิชากลุมวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยให

เรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาการสมัยใหม

เก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไปอีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยให

เรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

EGS306 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

EGS307 

 

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

3(2-2-5) 

 

ผูเรียนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขาม

ศาสตร การผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

EGS401 สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

EGS306 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5) 

EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

ผูเรียนสามารถผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร 

EGS205 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

EGS206 

 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

3(2-2-5) 

 

EGS304 
 

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

 

3(2-2-5) 
 

 EGS403 การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

ผูเรียนสามารถทําการวิจัยและพัฒนาผูเรียนเพ่ือแกปญหาและการประเมินผลการ    EGS307 การวจิัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

พ.ศ.2561 (TQF)ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูกลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

รายวิชากลุมวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

เรียนรูวิทยาศาสตร ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

 กลุมวิชาเอกเลือก  

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานคณิตศาสตร 

และมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติอีกทั้งเชื่อมโยงความรูและ

กระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS305 วิทยาการคาํนวณ 3(2-2-5) 

ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาการสมัยใหม

เก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไปอีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยให

เรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด 

EGS402 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 
 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 197 

 

ตารางสรปุความสอดคลองระหวางรายวิชากับสมรรถนะ  

กลุมวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 
สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลกัที ่2 สมรรถนะหลกัที ่3 สมรรถนะหลกัที ่4 สมรรถนะหลกัที5่ สมรรถนะหลกัที6่ สมรรถนะหลกัที7่ รวม 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.1 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6  

พื้
นฐ

าน
 

วทิยาศาสตรโลกทั้งระบบ 3 1/1                           10 

ดาราศาสตรและอวกาศ 3 1/2                           10 

ฟสิกสสําหรับคร ู1 3 2/1                           10 

ชีววิทยาสําหรับครู 1 3 2/1                           10 

ฟสิกสสําหรับคร ู2 3 2/2                           10 

ชีววิทยาสําหรับครู 2 3 2/2                           10 

วทิยาศาสตรชีวภาพ 3 3/1                           10 

วทิยาศาสตรกายภาพ 3 3/2                           10 

เคมีสําหรับครู 1 3 1/1                           10 

เคมีสําหรับครู2 3 1/2                           10 

กา
รส

อน
 

สะเต็มศึกษา 3 3/2                           23 

การจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

3 2/2                           20 

การจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

3 3/1                           20 

เส
รมิ

สม
รร

ถน
ะ 

 

คณิตศาสตรสําหรับการ

สอนวิทยาศาสตร 
3 1/1                           16 

วทิยาการคํานวณ 3 3/2                           16 

ธรรมชาติและการ

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร 
3 4/2                           16 

โครงงานและกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร 
3 2/2                           26 

ไฟฟาและพลังงาน 3 3/1                           12 
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กลุมวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 
สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะหลกัที ่2 สมรรถนะหลกัที ่3 สมรรถนะหลกัที ่4 สมรรถนะหลกัที5่ สมรรถนะหลกัที6่ สมรรถนะหลกัที7่ รวม 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.1 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6  

สัมมนาวิทยาศาสตรและ

การสอนวิทยาศาสตร 
3 4/2 

                          21 

การวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู

วทิยาศาสตร 

3 3/2 

                          26 

 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 1/2                           26 

 
การผลิตสื่อและอุปกรณ

การสอนวิทยาศาสตร 
3 4/2 

                          26 

รวม 66  5 9 19 19 19 19 9 9 9 8 8 8 11 11 11 7 7 7 7 7 22 22 22 22 22 22 348 
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ตารางความสอดคลองระหวางรายวิชากับสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

1.ความรอบรูในเน้ือหาวิทยาศาสตรท้ังใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดับอุดมศึกษา 

1.1 มีความรูและความเขาใจเชิงลึกในเน้ือหาฟสิกส 

เคมี และชีววิทยา 

1.2 มีจิตวิทยาศาสตร 

1.1.1 อธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎี ทางฟสิกส เคมี และชีววทิยา   

1.1.2 อธิบายปรากฏการณธรรมชาติ โดยใชองคความรูทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา 

1.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร   

1. เคมีสําหรับครู 1 และ 2 

2. ชีววิทยาสําหรับคร ู1 และ 2 

3. ฟสิกสสําหรับคร ู1และ 2 

 2. ทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

 

2.1 มีความรูและความสามารถในการปฏิบัติการ

ทดลองทางฟสิกส เคมี และชีววทิยา  

2.2 มีจิตวิทยาศาสตร 

2.1.1 ใชเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมีไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

2.1.2 ปฏิบัติการทดลองเพื่อใหรูและเขาใจเน้ือหาฟสิกส เคมี และชีววทิยา   

2.1.3 บันทึกขอมูลการทดลองตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ  

2.1.4 วเิคราะหและอภิปรายผลการทดลอง 

2.1.5 ใชประจักษพยานท่ีไดจากการทดลองเพ่ืออธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 

2.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร 

3. การใชความรูทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบาย

ปรากฏการณทางวิทยาศาสตร 

 

3.1 มีความรูและความสามารถในการใชความรู

คณิตศาสตรเพื่ออธิบายปรากฏการณทาง

วทิยาศาสตร 

3.2 มีความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาใน

สถานการณจริง 

3.1.1 มีความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน  

3.1.2 ใชความรูในเน้ือหาวชิาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร  

3.1.3 สามารถแกปญหาสถานการณทางวทิยาศาสตรโดยใชทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 5 ดาน คือ การใหเหตุผล การสื่อสารและสื่อความหมาย การเชื่อมโยง และ

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

1. คณิตศาสตรสําหรับการสอนวทิยาศาสตร 

 

4. การอธิบายปรากฏการณธรรมชาติดวยหลัก

วทิยาศาสตร 

4.1 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ

ธรรมชาติบนโลกและอวกาศดวยหลักวิทยาศาสตร 

4.2 มีจิตวิทยาศาสตร 

4.3 มีความสามารถในการสังเกตปรากฏการณทาง

ธรรมชาติโดยใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตร 

4.1.1 เลือกใชองคความรูทางฟสิกส เคมี และชีววิทยา เพื่ออธิบายปรากฏการณทางธรณีวิทยา 

อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร 

4.2.1 ใชเคร่ืองมือ อุปกรณวทิยาศาสตรเพ่ือสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติ 

4.2.2 บันทึกขอมูลการสังเกตตามขอเท็จจริงไดอยางเปนระบบ 

4.2.3มีจิตวิทยาศาสตร 

1. วทิยาศาสตรโลกทั้งระบบ 

2. ดาราศาสตรและอวกาศ 

 

5. ความรอบรูวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการเพ่ือ

การดํารงชีวิต 

5.1 มีความรูความเขาใจหลักวิทยาศาสตรเชิงบูรณา

การทั้งชีวภาพและกายภาพและการนําไปใชใหเกิด

ความเปนอยูท่ีดี (Well-Being)  

5.1.1 อธิบายหลักวทิยาศาสตรเชิงบูรณาการท้ังชีวภาพและกายภาพและ        การนําไปใชให

เกิดความเปนอยูท่ีดี     

 

1. วทิยาศาสตรชีวภาพ 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

6. ความรอบรูและทักษะดานสะเต็มศึกษาเพ่ือ

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

6.1 มีความรูและความเขาใจเชิงลึกในดานสะเต็ม

ศึกษา 

6.1.1 อธิบายหลักการของสะเต็มศึกษาตามแนวทางสากลและแนวทางของ สสวท. 

 

1. สะเต็มศึกษา 

6.2 มีความสามารถในการจัดกิจกรรม     สะเต็ม

ศึกษาตามแนวทางของ สสวท. ไดอยางมืออาชีพ 

6.2.1 สามารถใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

6.2.2 ใชความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและวิศวกรรมศาสตร ในการแกปญหาทาง

วทิยาศาสตร ผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมดังนี้ 

1. ระบุปญหา 

       2. รวบรวมขอมูลและแนวคดิที่เก่ียวของกับปญหา 

       3. ออกแบบวิธีการแกปญหา  

       4. วางแผนและดําเนินการแกปญหา  

       5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือช้ินงาน 

       6. นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือชิ้นงาน 

1. สะเต็มศึกษา 

6.3 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  

6.3.1 ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม เพื่อการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  

1. สะเต็มศึกษา 

6.4 วางแผนการจัดการจัดการเรียนรูสะเต็มตาม

แนวทางของ สสวท.  

6.4.1 วางแผนและจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมสะเต็มผานกระบวนการเรียนรูแบบ Project 

based Learning Problem based Learning และ inquiry based Learning 

1. สะเต็มศึกษา 

6.5 ประเมินการจัดการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  

6.5.1 ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยใช 

  - Assessment for learning 

  - Authentic assessment 

 - Performance Assessment 

1. สะเต็มศึกษา 

 

7. ทักษะในศตวรรษที ่21 

 

6.1 มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปนครูวิทยาศาสตร

ในศตวรรษท่ี 21  

7.1.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 

7.1.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

7.1.3 มีทักษะดานการส่ือสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

7.1.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 

7.1.5 มีทักษะดานคอมพิวเตอร ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สะเต็มศึกษา 

 

 

 

1. การปฏิบัติการวิทยาศาสตรในระดับ 1.1 รูและสามารถปฏิบัติการวทิยาศาสตร และใช 1.1.1 สามารถจัดเตรียมหองปฏิบัติการและอุปกรณเพ่ือการจัดการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 1. การจัดการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และใชหองปฏิบัตกิาร

วทิยาศาสตรตามหลักปฏิบัติสากล 

 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ 

ตามมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการสากล  

1.1.2 ปฏิบัติตนใหเกิดความปลอดภัยและทราบแนวปฏิบัติในการปองกันอันตรายขณะใช

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

1.1.3 ใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร และจัดระบบหมวดหมูของสารเคมี อุปกรณ ของเสียใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

สากล 

2. การผลิตส่ือและอุปกรณการสอน

วทิยาศาสตร 
 

2. ความรอบรูดานวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม

เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

2.1 รูและสามารถใชความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ดานไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพ่ือการ

จัดการส่ิงแวดลอม 

2.1.1 อธิบายหลักการของไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก 

2.1.2 สามารถวิเคราะห สาเหตุ ปจจัย และผลกระทบของการใชไฟฟาและพลังงาน ตอ

สิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ นํ้า ดิน ระบบนิเวศ และ การกอ

มลภาวะ   

2.1.3 อธิบายหลักการใชและพัฒนาพลังงานทางเลือก 

2.1.4 สามารถใชความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมดานไฟฟา พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

1. วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

2. ไฟฟาและพลังงาน 

2.2 มีจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตาม

ศาสตรพระราชาและหวงแหนทรัพยากร 

2.2.1 ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.2.2 รูจักการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ดวยแนวคิดการใชซํ้า การลดการใช 

และการนํากลับมาแปรรปู 

1. วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

3. การรวมมือและสงเสริมความเขมแข็งของ

ภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

3.1 สามารถอธิบายและถายทอดความรู

วทิยาศาสตรท่ีบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

 

3.1.1 สามารถอธิบายและถายทอดความรูวิทยาศาสตรที่บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1.2 สามารถส่ือสารและสรางปฏิสัมพนัธกับชุมชนทองถิ่นหรือปราชญทองถิ่น เพ่ือสํารวจ 

รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และเผยแพร 

1. วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

3.2 สรางความตระหนักในคุณคาและความสําคัญ

ของภูมิปญญาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

3.2.1 สามารถบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 1. วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

4. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานฐานวจัิย

แบบบูรณาการขามศาสตร 

 

4.1 รูและสามารถจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานฐาน

วจิัยแบบบูรณาการขามศาสตร  

4.1.1 ออกแบบและจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตร  1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

2. การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

5. สามารถวิเคราะหหลักสูตรและจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 

5.1 สามารถวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐานและ

ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

5.1.1 สามารถวิเคราะหเปาหมาย มาตรฐานและตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

2. การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

5.2 ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู

วทิยาศาสตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดใน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.2.1 สามารถออกแบบ วางแผน จัดทําแผน และจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

ที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก 

- การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.  

- การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานฐานวจัิย 

- การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 

- การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

- การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

2. การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

5.3 ประเมินผลการจัดการเรยีนรูวทิยาศาสตรท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวดัในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.3.1 สามารถประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนได ไดแก    

- Assessment for learning 

 - Authentic assessment  

- Performance Assessment 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา 

2. การจัดการเรียนรูวทิยาศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา 

6. ความรอบรูธรรมชาติชองวิทยาศาสตร 

 

6.1 มีความรูและความเขาใจการไดมาซึ่งองคความรู

ทางวิทยาศาสตร 

6.1.1 อธิบายวิธีการแสวงหาองคความรูทางวิทยาศาสตร 

6.1.2 แสวงหาองคความรูทางวทิยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะ 

6.1.3 ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร 

6.1.4 มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร 

1. ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง

วทิยาศาสตร 

7. การทําโครงงานและกิจกรรมทาง

วทิยาศาสตร 

7.1 มีความรูและความสามารถในการทําโครงงาน

วทิยาศาสตรและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

7.1.1 มีทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวทิยาศาสตร 

7.1.2 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

7.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางสรางสรรค 

7.1.4 มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 

7.1.5 มีทักษะการสื่อสารและการรวมมือกัน  

7.1.6 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 

1. โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

7.1.7 มีทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

8. ทักษะในศตวรรษที ่21 

 

8.1 มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนครวูทิยาศาสตร

ในศตวรรษท่ี 21  

8.1.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหา 

8.1.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

8.1.3 มีทักษะดานการส่ือสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

8.1.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 

8.1.5 มีทักษะดานคอมพิวเตอร ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร 

 

 

9. ความสามารถในการทําวิจัยและเผยแพร

ผลงานวิจัยทางวทิยาศาสตรศึกษา 

9.1 สามารถทําวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแนวทาง

สากล 

9.2 ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 

9.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

ศึกษา   

9.1.1 วเิคราะหและระบุปญหาวิจัยทางวทิยาศาสตรศึกษา (ครุนิพนธ) 

9.1.2 สืบคนขอมูลฐานขอมูล (ฐานขอมูลงานวจัิยระดับนานาชาติท่ีนาเชื่อถือ เชน Science 

direct, TCI, Scopus เปนตน) การทบทวนวรรณกรรม เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และ

สัมมนา 

9.1.3 ออกแบบและวางแผนการดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา และสัมมนา และ

สามารถประเมินเพ่ือเลือกระเบียบวธีิวิจัยที่เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

9.1.4 ออกแบบเคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา (ครุนิพนธ)และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ตามมาตรฐานวทิยานิพนธ 

9.1.5 วางแผนการวิจัย 

9.1.6 ดําเนินการวิจัยตามแผนวจัิย 

9.1.7 แปลผลและสรุปผลการทําวิจัย 

9.1.8 จัดทํารูปเลมรายงานผลการทําวิจัย 

9.2.1 อางอิงงานวิจัยถูกตองและไมคัดลอกหรือแบบอางผลงานวจัิยของผูอ่ืน 

9.3.1 สามารถส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนองานวจิัย 

ตามแนวทางสากลผานเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

วทิยาศาสตร 

 

 

10. ทักษะที่จําเปนเพ่ือการเปนครู

วทิยาศาสตรในศตวรรษท่ี 21  

 

10.1 มีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ

ทักษะในการแกปญหา 

 

10.1.1 มีความเปนเหตุเปนผล  

10.1.2 มีกระบวนการคิดเชิงระบบ (systems thinking)  

10.1.3 มีวิจารณญาณและตัดสินใจจากขอมูล หลักฐาน และประจักษพยาน  

10.1.4 แกปญหาท่ีไมคุนเคย 

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

วทิยาศาสตร 

 

10.2 มีทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 10.2.1 มีทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะรอง 

(องคประกอบของสมรรถนะหลัก) 

สมรรถนะยอย 

(องคประกอบของสมรรถนะรอง) 
รายวิชา 

และภาวะผูนํา 10.2.2 มีทักษะความรวมมือกับผูอ่ืน  

10.3 มีทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศ และรูเทา

ทันสื่อ 

10.3.1 รูเทาทันสารสนเทศ  

10.3.2 รูเทาทันสื่อ  

10.3.3 รูเทาทันเทคโนโลยแีละใชเทคโนโลยีเปน 

10.4 มีทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม 10.4.1 คิดอยางสรางสรรค หรือปรับปรุง หรือทําสิ่งใหมที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง 

10.4.2 ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และยอมรับมุมมองใหม  

10.4.3 ประยกุตความรูวิทยาศาสตรสูการลงมือปฏิบัติตามความคิดสรางสรรคใหไดผลสําเร็จท่ี

เปนรูปธรรม 

10.5 มีทักษะดิจิทัล 10.5.1 ใช (Use) เขาใจ (Understand) สราง (create) และเขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล 

ไดอยางมีประสิทธภิาพ 

11. การวิเคราะหและประมวลผลเชิงเชิงสถิติ

เพื่อการตัดสินใจ 

 

11.1 สามารถเลือกใชวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 

หรือสถิติเชิงอางอิง ที่เหมาะสมกับลักษณะของ

ขอมูล   

11.2 คํานวณคาสถิติจากกลุมขอมูลดวยวธีิการทาง

สถิติ 

11.3 ตีความหมายจากคาสถิติเพื่อบอกแนวโนม 

หรือใชประกอบการตัดสินใจหรือแกปญหา 

11.1.1 มีความสามารถในการระบุความแตกตางระหวางขอมูลและสถิติประเภทตางๆ  

11.2.1 มีความสามารถในการคํานวณคา ไดแก คาเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

11.3.1 มีความสามารถในการตีความขอมูลการแสดงผลเชน  

   - histograms  

- ตารางและ กราฟ ตาง ๆ        

- ความนาจะเปนของเหตุการณ   

- การถดถอยเชิงเสนและสัมประสิทธิ์   

- สหสัมพันธ 

   - t-test , F-test, normal distribution 

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

วทิยาศาสตร 

 

12. การสืบคนและเรยีบเรียงขอมูลเพ่ือจัดทํา

บทความวิชาการ สําหรับการสัมมนาวิชาการ 

12.1 สามารถสืบคนและประเมินบทความวิชาการ

และบทความวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษาเพ่ือการ

สัมมนา 

12.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ   เรียบ

เรียงขอมูลเพื่อจัดทําบทความเชิงวิชาการสําหรับ

12.1.1 สืบคนบทความวชิาการและบทความวิจัยทางวทิยาศาสตรศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีไดรับ

การยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในและตางประเทศ 

12.1.2 ประเมินสวนสําคญัและคุณคาของบทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร

ศึกษา 

12.1.3 ประเมินแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือในเรียบเรียงขอมูลเพ่ือจัดทําบทความวิชาการในการ

1. สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอน

วทิยาศาสตร 
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รายวิชา 

เผยแพร 

 

สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร 

12.2.1 วเิคราะห สังเคราะห และเรียบเรียงขอมูลจากการสืบคนเพ่ือจัดทําบทความเชิงวิชาการ 

สําหรับเผยแพรผานการสัมมนาวิชาการ 

13. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตรทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

13.1 สามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตรผาน

การศึกษาคนควาผลงานวชิาการและผลการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรศึกษาจากแหลงขอมูลที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในและตางประเทศ

เพื่อการนําเสนอ 

 

13.1.1 นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานการสัมมนาการสอน

วทิยาศาสตร  

13.1.2 นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานการสัมมนา

วทิยาศาสตร 

1. สัมมนาวิทยาศาสตรและการสอน

วทิยาศาสตร 

14. ทักษะการคิดเชิงคํานวณ 

(computational thinking& coding) 

 

 

 

14.1 มีความรูและความสามารถในการแกปญหา

อยางเปนข้ันตอนโดยใชพ้ืนฐานการคิดเชิงคํานวณ 

(computational thinking & coding) 

14.1.1 ใชความรูและความสามารถในการคิดเชิงคํานวณเพ่ือแกปญหาและคาดการณผลลัพธท่ี

เกิดขึ้นผานกระบวนการดังน้ี 

- การแบงปญหาใหญใหเปนปญหายอย (decomposition)  

 - การมองหารูปแบบ (pattern) ของปญหาและรูปแบบของวธีิแก 

 - การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)  

 - การออกแบบการแกปญหาตามอัลกอริธึม (Algorithm) 

1. วทิยาการคํานวณ 

 

 

รวมสมรรถนะหลัก 21 สมรรถนะ รวมสมรรถนะรอง 43 สมรรถนะ รวมสมรรถนะยอย 93 สมรรถนะ รวมจํานวนรายวชิา 23 รายวิชา 
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ตารางแสดงความสามารถโดยรวมของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป) 

แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะ และรายวิชาในแตละชั้นป   

 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏบิัติหนาที่คร ู

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย

จิตวิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 

พัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรูทันสมัยและทันตอ

การเปล่ียนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติหนาที่ครู 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย

จิตวิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 

ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 

พัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรูทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติหนาที่คร ู

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวย

จิตวิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะรองที่ 2.2. 

ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3. 

สงเสริมการเรียนรูเอาใจ

ใสและยอมรับความ

แตกตางของผูเรียนแต

ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4. 

สรางแรงบันดาลใจและ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝ

เรียนรูและสราง

นวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 2.5. 

พัฒนาตนเองใหมีความ

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏบิัติหนาที่ครู 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 

มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวย

จิตวิญญาณความเปนครู 

สมรรถนะรองที่ 2.2. 

ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.3. 

สงเสริมการเรียนรูเอาใจ

ใสและยอมรับความ

แตกตางของผูเรียนแต

ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4. 

สรางแรงบันดาลใจและ

พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝ

เรียนรูและสราง

นวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่ 2.5. 

พัฒนาตนเองใหมีความ
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

รอบรูทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

รอบรูทันสมัยและทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1

พัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรูการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 3.3 

ดูแล ชวยเหลือและ

พัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยาง

เปนระบบ 

สมรรถนะรองท่ี 3.5วจัิย

สรางนวัตกรรมและ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคและมี

สวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1

พัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรูการวดัและ

ประเมินผล   การเรียนรู 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัด

กิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการ

เรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผูเรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคและมี

สวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู 

 

 

สมรรถนะรองที่ 3.1

พัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรูการวัดและ

ประเมินผล  การเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 3.2

วางแผนและจัดการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกร 

สมรรถนะรองที่ 3.3 

ดูแล ชวยเหลือและ

พัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยาง

เปนระบบ 

สมรรถนะรองที่ 3.4 จัด

กิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการ

เรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผูเรียน 

สมรรถนะหลักที่ 3  มี

ความสามารถในการ

จัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะรองที่ 3.1

พัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรูการวัดและ

ประเมินผล   การเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 3.2

วางแผนและจัดการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกร 

สมรรถนะรองที่ 3.3 

ดูแล ชวยเหลือและ

พัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยาง

เปนระบบ 

สมรรถนะรองที่ 3.4 จัด

กิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูให

ผูเรียนมีความสุขในการ

เรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผูเรียน 
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

 สมรรถนะรองที่ 3.5 

วจิัยสรางนวตักรรมและ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคและมี

สวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 3.5 

วจิัยสรางนวัตกรรมและ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6

ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรคและมี

สวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4มี

ความสามารถในการ

สรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 

รวมมือกับผูปกครองใน

การพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 

ศึกษาเขาถึงบริบทชุมชน

และสามารถอยูรวมกัน

บนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักที่ 4มี

ความสามารถในการ

สรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 

รวมมือกับผูปกครองใน

การพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 

ศึกษาเขาถึงบริบทชุมชน

และสามารถอยูรวมกัน

บนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะรองท่ี 4.4 

สงเสริมอนุรักษ

วฒันธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 4มี

ความสามารถในการ

สรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 

สรางเครือขายความ

รวมมือกับผูปกครอง

และชุมชนเพ่ือสนับสนุน

การเรียนรูที่มีคุณภาพ

ของผูเรียน 

สมรรถนะรองที่ 4.3 

ศึกษาเขาถึงบริบทชุมชน

และสามารถอยูรวมกัน

บนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวฒันธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4 

สงเสริมอนุรักษ

วฒันธรรมและภูมิ

สมรรถนะหลักที่ 4มี

ความสามารถในการ

สรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองที่ 4.2 

สรางเครือขายความ

รวมมือกับผูปกครอง

และชุมชนเพื่อสนับสนุน

การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ของผูเรียน 

สมรรถนะรองที่ 4.3 

ศึกษาเขาถึงบริบทชุมชน

และสามารถอยูรวมกัน

บนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะรองที่ 4.4 

สงเสริมอนุรักษ

วฒันธรรมและภูมิ
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ปญญาทองถ่ิน ปญญาทองถิ่น 

สมรรถนะหลักที่ 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1. 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองที่ 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ รายวชิา ภาคเรียนที่ รายวชิา ภาคเรียนท่ี 

เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 

รายวชิา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวชิา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวทิยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 

จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวทิยาลัย 

รายวชิา ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 4 

สมรรถหลักและสมรรถ

รอง  

2.สามารถปฏิบัติหนาที่

ครู 

  2.1 มุงมั่นพัฒนา

ผูเรียนดวยจิตวิญญาณ

ความเปนคร ู

  2.2. ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

  2.3. สงเสรมิการเรียนรู

เอาใจใสและยอมรับ

ความแตกตางของผูเรียน

แตละบุคคล 

รายวชิา ครุนิพนธ 

 

สมรรถหลักและสมรรถ

รอง 

2. สามารถปฏิบัติหนาท่ี

ครู 

  2.1. ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง 

  2.2. ประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมและเปน

พลเมืองที่เขมแข็ง 

  2.5. พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรูทันสมัยและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

  2.4. สรางแรงบันดาล

ใจและพัฒนาผูเรียนให

เปนผูใฝเรียนรูและสราง

นวัตกรรม 

2.5. พัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรูทันสมัยและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. สามารถปฏบิัติงานใน

หนาที่ครู 

  3.1พัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรูการวัด

และประเมินผล  การ

เรียนรู 

  3.2วางแผนและจัดการ

เรียนรูที่สามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปน

นวัตกรรม 

   3.3 ดูแล ชวยเหลือ

และพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคล สามารถ

รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนไดอยาง

เปนระบบ 

 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

    5.1.ประพฤติ ปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ 
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

  3.4 จัดกิจกรรมและ

สรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียนโดย

ตระหนักถึงสุขภาวะของ

ผูเรียน 

   3.5 วิจัยสราง

นวัตกรรมและ

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

 3.6ปฏิบัติงานรวมกับ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรคและ

มีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการ

ความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชน 

  4.2 สรางเครอืขาย

ความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพของผูเรียน 

  4.3 ศึกษาเขาถึงบริบท
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ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3  ช้ันปท่ี 4 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

รอบรูงานในบทบาทหนาที่ครู ปฏิบัติงานผูชวยคร ู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพรอมเปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

ชุมชนและสามารถอยู

รวมกันบนพื้นฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

  4.4 สงเสรมิอนุรักษ

วฒันธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพี 

5.1. ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ 

 

สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

2  

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ครู 

 

สมรรถนะ 

รองที่  

2.1 

มุงมั่นพัฒนา

ผูเรียนดวยจิต

วญิญาณความ

1. มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับจิต

วญิญาณความเปน

ครู โดยเฉพาะ

ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ 

1.  แสดงพฤติกรรม

ที่สะทอนถึงการมี

จิตวิญญาณความ

เปนครู  

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

1. วเิคราะหและ

สรุปคุณลักษณะ

ของครูท่ีแสดงออก

ถึงความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ

ครูได   2. 

1. ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู  

2. จรรยาบรรณและ

วินัยครู  

3.บทบาทหนาที่

ครูผูสอนและครู

1. การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน 

(Problem - based 

learning) 

2. การเรียนรูโดยใช

กรณีศึกษาเปนฐาน 

คูมือ "ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 1" มี

องคประกอบ ดังน้ี 

 1. บทนํา 

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหาร/คร/ูอาจารย

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ 

3. การประเมินผลการ

สะทอนการเรียนรู (AAR) 

จากการอภิปรายกลุม  

4.การนําเสนอ E-Portfolio  

สะทอนกลับ (AAR) : เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหง

การเรียนรู (PLC)  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทางปฏิบัติ
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

เปนครู 

 

การปรารถนาดีตอ

ศิษยอยางเสมอ

ภาค และการมีจิต

สาธารณะนําไปสู

การพัฒนาตนเอง

ใหมีคุณลักษณะ

ดังกลาว  

 

 

 วเิคราะหตนเองถึง

ความรักและ

ศรัทธาที่มีตอ

วชิาชีพครู ใน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

คือ  

- ความใฝฝนอยาก

เปนครู 

- ความสนใจ

เรื่องราวเก่ียวกับครู 

- การเคารพบูชาครู 

- ความภาค 

ภูมิใจในอาชีพคร ู

- ทัศนคติท่ีดีตอ

วชิาชีพครู 

 

ประจําชั้น 

4.รายงานผลการ

พัฒนาผูเรียนใน

รูปแบบการศึกษาราย

กรณี (Case Study)  

5.การออกแบบและ

สรางหลักสูตร

รายวิชาในชั้นเรียน 

6.แนวทางการพัฒนา

ตนในเสนทางวิชาชีพ

ครู 

7. กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพของครู

ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

8. แนวทางในการ

ทํางานและแกปญหา

รวมกันระหวาง

บุคลากรใน

สถานศึกษา  

9. ปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับบุคคล

ที่เก่ียวของ ครูกับ

(Case – based 

learning) 

3. การเรียนรู

สถานการณเปนฐาน 

(Situation – based 

learning) 

4. การเรียนรูเชิง

ประสบการณเปนฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

5. การเรียนรูแบบใช

ชุมชนเปนฐาน 

(Community – 

based learning) 

6. การเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรูแบบรวม

แรงรวมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

ผูสอน/นักศึกษา 

2. กิจกรรม ศึกษา สังเกต 

ปฏิบัติงานและบันทึก

ผลงานในสถานศึกษา 

ประเด็นดังตอไปนี้   

    2.1 ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู 

     2.2 จรรยาบรรณ

วชิาชีพและวินัยครู 

     2.3บทบาทหนาที่ของ

ครูผูสอนและครูประจํา

ช้ันในการชวยเหลือและ

พัฒนาผูเรียน 

2.4 การออกแบบและ

สรางหลักสูตรรายวิชาใน

ช้ันเรียน 

2.5 เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลผูเรียนทั้งแบบ

รายบุคคลและรายกลุม  

     2.6แนวทางในการ

ทํางานและแกปญหา

รวมกันระหวางบุคลากร

ในสถานศึกษา  

และพัฒนาตนเอง) 

 สมรรถนะ 

รองที่  

2.5 

พัฒนาตนเองให

มีความรอบรู 

ทันสมัยและทัน

ตอการ

1. ความเขาใจใน

เสนทาง

ความกาวหนาใน

วชิาชีพและปฏิบัติ

ตนสูความกาวหนา

ไดดวยการเขารวม

กิจกรรมที่สงเสริม

- 1. สืบคนและสรุป

แนวทางการพัฒนา

ตนในเสนทาง

วชิาชพีครูดวยการ

รวบรวมขอมูลจาก

บุคลากรทาง

การศึกษาและ
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

เปล่ียนแปลง 

 

ใหมีความรอบรู

และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งสามารถที่

จะนําเสนอ

แนวทางที่

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได 

เอกสารที่เก่ียวของ 

พรอมนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีทันสมัย 

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

ชุมชน โรงเรียนกับ

ชุมชน 

 

    2.7แนวทางการพัฒนา

ตนในเสนทางวิชาชีพครู 

2.8 กิจกรรมการพัฒนา

วชิาชีพของครูทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

2.9 ปฏิสัมพันธระหวางครู

กับบุคคลที่เก่ียวของ ครู

กับชุมชน โรงเรียนกับ

ชุมชน  



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 215 

 

สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

3 

มีความ 

สามารถในการ

จัดการเรียนรู 

สมรรถนะรองที่ 

3.1 

พัฒนาหลักสูตร

การจัดการ

เรียนรู สื่อ การ

วดัและประเมิน 

ผลการเรียนรู  

1. การมีความรู

ความเขาใจ

เก่ียวกับกระวนการ

จัดการเรียนรูที่

ถูกตองในทุก

ข้ันตอนและ

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม 

 

1. อธิบาย

กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรและสราง

รายวิชาในชั้นเรียน  

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

1. อธิบายเก่ียวกับ

การจัดการเรียนรู 

ส่ือ การวัดผลและ

ประเมินผลการ

เรียนรูไดอยาง

ถูกตอง  

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

3. ผูประเมินและ

เคร่ืองมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล 

     3.1 ผูบริหาร: แบบ

ประเมินสมรรถนะ 

     3.2 ครู/อาจารย

ผูสอน: แบบประเมิน

สมรรถนะแบบประเมิน

พฤติกรรม 

     3.3 นักศึกษา: แบบ

ประเมินตนเองแบบ

สัมภาษณแบบสังเกต และ 

E-Portfolio 

4. เกณฑการวัดผลและ

ประเมินผล 

 สมรรถนะ 

รองที่  

3.3  

ดูแลชวยเหลือ

และพัฒนา

ผูเรียนเปน

รายบุคคล 

1. การมีความรู

ความเขาใจ

เก่ียวกับเครื่องมือ

และระบบการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน 

พรอมทั้ง

ประยุกตใชความรู

1. ดูแล ชวยเหลือ

และพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคและ

ประสบความสําเร็จ

ในการเรียนรู  

เกณฑการผานรอย

1. ระบุบทบาท

หนาท่ีของครูผูสอน

และครูประจํา

ช้ันในการชวยเหลือ

และพัฒนาผูเรียน 

2. ศึกษา รวบรวม 

และสรุป
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

สามารถรายงาน

ผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน

ไดอยางเปน

ระบบ  

 

ความเขาใจ

ดังกลาวในการจัด

ทําการศึกษาราย

กรณีและวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนา

ผูเรียน  

 

ละ 80 

 

รายละเอียดของ

เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บขอมูล

ผูเรียนทั้งแบบ

รายบุคคลและราย

กลุม   3. ระบุและ

วเิคราะหพฤติกรรม

ท่ีเปนปญหาหรือ

ตองการพัฒนาของ

กรณีศึกษา (case 

study) และ

รวบรวมขอมูลดวย

เครื่องมือที่มีความ

หลากหลาย พรอม

นําเสนอแนว

ทางแกไข 

เกณฑการผาน

รอยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองที่ 

3.5     วิจัย 

สรางนวัตกรรม 

และประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ใหเกิดประโยชน

ตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

1.ความสามารถใน

การประยุกตใช

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเขาสูช้ัน

เรียน รวมถึง

สรางสรรค

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู

ใหกับผูเรยีน  

1. ประยุกตใชสื่อ

และเทคโนโลยีวัด

และประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียนอยาง

เหมาะสมและ

สรางสรรค  

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

 

1. ประยุกตใช

เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ทันสมัย

กับการพัฒนา

ผูเรียน  

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

 สมรรถนะรองที่ 

3.6 ปฏิบัติงาน

รวมกับผูอ่ืน

อยางสรางสรรค

และมีสวนรวมใน

กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรู

ความเขาใจและ

สามารถประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักการ

ทํางานเปนทีมและ

การเปนสมาชิกท่ีดี

ของทีม 

1. ปฏิบัติตนเปน

สมาชิกท่ีดีของทีม

ในการทํางาน 

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

 

1. วเิคราะหและ

สรุปแนวทางในการ

ทํางานและ

แกปญหารวมกัน

ระหวางบุคลากรใน

สถานศึกษา 

2. วิเคราะหและ

สังเคราะหลักษณะ

กิจกรรมการพัฒนา

วชิาชีพของครูทั้ง

ในและนอก

สถานศึกษา  
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

สมรรถนะหลักที่ 

4  

มีความ 

สามารถในการ

สราง

ความสัมพันธกับ

ผูปกครองและ

ชุมชน 

 

สมารถนะรองที่ 

4.1รวมมือกับ

ผูปกครองในการ

พัฒนาและ

แกปญหาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค  

 

1. ความสามารถใน

การรวมมือกับ

ผูปกครองทั้งใน

สวนของการ

รวบรวมขอมูลและ

รวมกันวางแผนใน

การพัฒนาและ

แกปญหาผูเรียนให

มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค  

1.รวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชน

ในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคและเกิด

การเรียนรู 

 

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

 

1. รวบรวมขอมูล

ของผูเรียนจาก

ผูปกครองดวยการ

สังเกตและการ

สัมภาษณ   

เกณฑการผาน

รอยละ 80 

 สมรรถนะรองที่ 

4.3   ศึกษา 

เขาถึงบริบท

ชุมชน และ

สามารถอยู

รวมกันบน

พื้นฐานความ

แตกตางทาง

วฒันธรรม  

 

1. การมีความรู

ความเขาใจบริบท

ของชุมชนและ

สามารถนําองค

ความรูดังกลาวมา

บูรณาการเขาสู

กระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

1. มีความรูความ

เขาใจบริบทชุมชน

และนํามาบูรณาการ

ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู- 

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

4.3.1 สังเกต 

รวบรวม และ

วเิคราะหรูปแบบ

การมีปฏิสัมพันธ

สัมพันธระหวางครู

กับบุคคลที่

เก่ียวของ ครูกับ

ชุมชน โรงเรียนกับ

ชุมชน          

เกณฑการผาน

รอยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 
สมรรถนะรอง 

คําอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑการผาน 

 

ตัวบงชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ 

การผาน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเปนขอ ๆ  

ประกอบดวยหัวขอ

และคาํอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูเพ่ือใหเกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดดานทาย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหลงเรียนรู 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

วิธีการสะทอนผลกลับให

ผูเรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะทอนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 

5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วชิาชีพ  

 

สมรรถนะรองที่ 

5.1   ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณของ

วชิาชีพ  

 

1. มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วชิาชีพ  นําไปสู

การพัฒนาตนเอง

ใหมีคุณลักษณะ

ดังกลาว  

 

1.แสดงออกถึงการ

ประพฤติปฏบัิติตน

ตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพครู  

เกณฑการผานรอย

ละ 80 

1. ระบุ

จรรยาบรรณและ

วนัิยคร ูจากการ

สังเกตและ

วเิคราะหการ

ปฏิบัติหนาที่ครใูน

สถานศึกษาได 

เกณฑการผาน

รอยละ 80 
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ภาคผนวก 6 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรของคณะครุศาสตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะครุศาสตร 

 

คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรญิญาตรีสาขาการศึกษา 
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ภาคผนวก 7 

กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ประวัติผูทรงคุณวฒุ ิกรรมการวิชาชีพ 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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กรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

1. อาจารย ดร. คทาวุธ  กุลศริิรัตน   ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยวินัย  จันทรวงศ 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายวินัย  จนัทรวงศ 

ตําแหนงปจจุบัน         ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครศุาสตร 

สถานที่ทํางาน             สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2526 

 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  

สาขาวิชาฟสิกส 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ป พ.ศ. 2514 

 

เอกสารประกอบการสอน 

วินัย  จันทรวงศ.2543.  ทักษะสําหรบัครูวิทยาศาสตร.  ฉะเชิงเทรา:  คณะครุศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

 
งานวิจัย  
คทาวุธ  กุลศิริรัตน,นิติพงษ ศิริวงศ,นายวินัย จันทรวงศ,กุลยารัตน ทัศมีและ ธานินทร ปญญาวัฒนากุล.

(2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

“ราชนครินทรวิจัย ครั้งที่ 9”. วันท่ี 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย.หนา.597-606. 

นิติพงษ ศิริวงศ,คทาวุธ กุลศิริรัตน และวินัย จันทรวงศ. (2561). การศึกษาการใหเหตุผลดานจริยธรรม

ในประเด็นสังคมวิทยาศาสตรของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร. วารสารราชนครินทร, 

15(34) 227 – 233. 
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ประสบการณสอน  ชื่อวิชา 

  หลักสูตรการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักการจัดการเรียนรู 

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร 

ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 

อุตุนิยมวิทยา 

บูรณาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ประสบการณวิชาชพีครู 1 

ประสบการณวิชาชพีครู 1 

ทดลองสอน 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยกุลยารัตน  ทัศมี 

 

ชื่อ นางสาวกุลยารัตน  ทัศมี 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร 

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา การสอนฟสิกส 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป พ.ศ. 2547 

 ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

สาขาฟสิกส 

สถาบันราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2543 

 

งานวิจัย  
  

คทาวุธ  กุลศิริรัตน,นิติพงษ ศิริวงศ,นายวินัย จันทรวงศ,กุลยารัตน ทัศมีและ ธานินทร ปญญาวัฒนากุล.

(2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. 

“ราชนครินทรวิจัย ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย.หนา.597-606. 

ประสบการณการสอน  ชื่อวิชา 

  ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 

หลักการจัดการเรียนรู 

ประสบการณวิชาชพีครู 1 

ประสบการณวิชาชพีครู 2 

กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

บูรณาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

 

ชื่อ นายธานินทร  ปญญาวัฒนากุล 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยอาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร 

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประวัติการศึกษา 

 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒป พ.ศ. 2544 

 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

วิทยาลัยครูธนบุรีป พ.ศ. 2528 

 

งานวิจัย  

คทาวุธ  กุลศิริรัตน,นิติพงษ ศิริวงศ,นายวินัย จันทรวงศ,กุลยารัตน ทัศมีและ ธานินทร ปญญาวัฒนากุล.

(2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. “ราชนครินทร

วิจัย ครั้งที่ 9”. วันท่ี 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ประเทศ

ไทย.หนา.597-606. 

ธานินทร ปญญาวัฒนากุล และ สมศักดิ์เอี่ยมคงสี.(2560). การพัฒนาครูดานทักษะการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของอําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา.วารสารราชนครินทร ปท่ี 14 ฉบับท่ี 32.ISSN 0859-9424.หนา. 71 – 79. 

ประสบการณสอน  ชื่อวิชา 

ทดลองสอน 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร 

บูรณาการณจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 

บูรณาการณจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 2 

สมัมนาวิทยาศาสตร 

การผลิตสื่อและอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยคทาวุธ  กุลศริิรัตน 

 

ชื่อ นายคทาวธุ  กุลศิริรัตน 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยอาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร 

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประวัติการศึกษา 

 

ปริญญาเอก 

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาฟสกิสประยุกต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ป พ.ศ. 2557 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  

สาขาวิชาฟสกิสประยุกต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ป พ.ศ. 2552 

 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ป พ.ศ. 2549 

งานวิจัย 

คทาวุธ  กุลศิริรัตน,นิติพงษ ศิริวงศ,นายวินัย จันทรวงศ,กุลยารัตน ทัศมีและ ธานินทร ปญญาวัฒนากุล.

(2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. “ราชนครินทร

วิจัย ครั้งที่ 9”. วันท่ี 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ประเทศ

ไทย.หนา.597-606. 

ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ, ชาติ ทีฆะ และ คทาวุธ กุลศิรริัตน. (2560).ของไหลเชิงแสงกับการพัฒนาเทคโนโลยี

แผนใหม.วารสารวิทยาศาสตรประยุกต. ISSN 1513-7805. Vol 16 .หนา.92-109. 

คทาวุธ กุลศิริรัตน และ สุวรรณี บุญผาย.(2561).ผลการสงเสริมความสามารถในการจําชื่ออุปกรณ

วิทยาศาสตรโดยเกมจับคูบัตรคําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน.“ราชนครินทรวิจัย 

ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย.

หนา.94-101. 

นิติพงษ ศิริวงศ,คทาวุธ กุลศิรริัตน และวินัย จันทรวงศ. (2561). การศึกษาการใหเหตุผลดานจริยธรรมใน

ประเด็นสังคมวิทยาศาสตรของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร. วารสารราชนครินทร, 

15(34) 227 – 233. 



  มคอ.2 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร หนา 241 

 

ประสบการณสอน  ชื่อวิชา 

ฟสิกสพื้นฐาน 

ฟสิกสทั่วไป 2 

กลศาสตร 

ไฟฟาแมเหล็ก 

ฟสิกสของคลื่น 

ฟสิกสแผนใหม 

อุตุนิยมวิทยา 

ดาราศาสตรและอวกาศ 

ธรณีวิทยา 

โปรแกรมประยุกตทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ประสบการณวิชาชีพครู 1 

ประสบการณวิชาชีพครู 2 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยนิติพงษ  ศิริวงศ 

 

ชื่อ นายนิติพงษ  ศิริวงศ 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร 

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ป พ.ศ. 2552 

 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ป พ.ศ. 2548 

งานวิจัย 

คทาวุธ  กุลศิริรัตน,นิติพงษ ศิริวงศ,นายวินัย จันทรวงศ,กุลยารัตน ทัศมีและ ธานินทร ปญญาวัฒนากุล.

(2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตร

ปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร. “ราชนครินทรวิจัย 

ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561.  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย.

หนา.597-606. 

นิติพงษ ศิริวงศ,คทาวุธ กุลศิริรัตน และวินัย จันทรวงศ. (2561). การศึกษาการใหเหตุผลดานจริยธรรมใน

ประเด็นสังคมวิทยาศาสตรของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร. วารสารราชนครินทร, 15(34) 

227 – 233. 

 

ประสบการณสอน  ชื่อวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

ชีววิทยาพื้นฐาน 

จุลชีววิทยา 

พันธุศาสตร 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ประสบการณวิชาชพีครู 1 

ประสบการณวิชาชพีครู 2 
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ภาคผนวก 8 

สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามสําหรับอาจารย) 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

 
ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

บริบทของหลักสูตร 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคและปรัชญา 4.40 0.49 มาก 

2. ความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย 

4.60 0.49 มากที่สุด 

3. ความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของคณะ 4.40 0.49 มาก 

4. ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.40 0.80 มาก 

5. ความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 4.40 0.80 มาก 

รวม 4.44 0.61 มาก 

โครงสรางของหลักสูตร 

1. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 4.80 0.40 มากที่สุด 

2. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 

3. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะดานมีความเหมาะสม 4.40 0.49 มาก 

4. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 

5. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดการศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม 4.20 0.40 มาก 

6. จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพมี 

ความเหมาะสม 
4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.43 มาก 

เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

1. ปริมาณเนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหมาะสมกับ

หนวยกิต รวมที่กําหนดในหลักสูตร 

4.40 0.49 มาก 

2. สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.60 0.49 มากที่สุด 

3. เน้ือหาของแตละรายวิชาไมซํ้าซอนกัน 4.20 0.75 มาก 

4. มีความนาสนใจและทันสมัย 4.00 0.63 มาก 

5. มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางเหมาะสม 4.60 0.49 มากที่สุด 

6. ใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอใน

ระดับสูงได 

4.60 0.49 มากที่สุด 
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ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

รวม 4.40 0.55 มาก 

ดานมาตรฐานหลักสูตร 

1.เปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 4.60 0.49 มากที่สุด 

2.เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

4.80 0.40 มากที่สุด 

3. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยง จากงายไปหายากตามชั้น

ป 

4.25 0.66 มาก 

4. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสูวิชาชีพ

ตามชั้นป 

4.38 0.66 มาก 

5. จํานวนหนวยกิตรวมที่นักศึกษาตองเรียนในแตละภาคการศึกษา

มีความเหมาะสม 

4.30 0.64 มาก 

รวม 4.47 0.57 มาก 

แผนการศกึษา 

1. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยง จากงายไปหายากตามชั้น

ป 

4.40 0.80 มาก 

2. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสูวิชาชีพ

ตามชั้นป 

4.40 0.80 มาก 

3. จํานวนหนวยกิตรวมที่นักศึกษาตองเรียนในแตละภาคการศึกษามี

ความเหมาะสม 

4.40 0.49 มาก 

รวม 4.40 0.70 มาก 

การบริหารหลักสูตร    

1. มีแผนการศึกษาในหลักสูตรและมีการปฏิบัติเปนไปตามกําหนด 4.20 0.40 มาก 

2. มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 4.60 0.49 มากที่สุด 

3. มีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกหองเรียน 

4.80 0.40 มากที่สุด 

4. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย 4.40 0.49 มาก 

5. มีการดูแล ควบคุมใหคณาจารย ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.60 0.49 มากที่สุด 

6. มีการจัดผูสอนที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ตรงตาม

วิชาที่สอน 

4.40 0.49 มาก 

7. มีการจัดอาจารยหรือเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาดานวิชาการ 4.40 0.49 มาก 
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ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

8. มีการจัดอาจารยหรือเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรม

นักศกึษาและแนะแนวการใชชีวิต 

4.40 0.49 มาก 

9. มีกิจกรรมท่ีสงเสรมิประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพ 4.60 0.49 มากที่สุด 

10. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 4.40 0.49 มาก 

11. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

เอ้ือตอการเรียนรู 

4.20 0.40 มาก 

12. มีแหลงขอมูลและการประชาสัมพันธดานวิชาการและวิชาชีพ 4.20 0.40 มาก 

13. มีการแนะนําขอมูลทุนการศึกษาและการศึกษาตอ 4.40 0.49 มาก 

14. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศษิยเกา 4.40 0.49 มาก 

15. มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 4.20 0.40 มาก 

16. ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

4.60 0.49 มากที่สุด 

17. มีการนําผลการประเมินของการดําเนินการตามหลักสูตรไปใชใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

4.40 0.49 มาก 

18. การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 4.58 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.46 มาก 

การจัดการเรียนการสอน 

1. มีการจัดทําแผนบริหารการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 4.30 0.64 มาก 

2. มีจัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน (มคอ. 3 และ 

มคอ. 4) 

4.20 0.64 มาก 

3. มีการแจงจุดประสงค ขอบขาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการ

สอนและการประเมินผลอยางชัดเจน 

4.38 0.66 มาก 

4. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู

ทางทฤษฏี สูการปฏิบัติจริง 

4.33 0.75 มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.33 0.72 มาก 

6. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห 

ตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีระบบ 

4.35 0.69 มาก 

7. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

4.40 0.62 มาก 

8. มีกิจกรรมเสริมความรูและทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษามี 4.35 0.69 มาก 
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ระดับความคิดเห็น 

Mean SD ระดับ 

ประสบการณตรงทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

9. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและการทํางานรวมกัน 4.40 0.66 มาก 

10. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอก เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

4.20 0.75 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีชวงสงเสริมการเรียนรู ความเขาใจในเนื้อหา

อยางเพียงพอ 

4.35 0.76 มาก 

12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 4.40 0.66 มาก 

13. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการทําวิจัยหรือกระบวนการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.30 0.75 มาก 

14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.43 0.67 มาก 

15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอน 

4.45 0.71 มาก 

16. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูตามผลการประเมินรายวิชา 

(มคอ. 5 และ มคอ.) 

4.33 0.72 มาก 

17. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

เอ้ือตอการเรียนรู 

3.93 0.88 มาก 

18. มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาตนเองและสงัคม 

4.30 0.71 มาก 

19. มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม อบรม 

สัมมนาทางวิชาการ 

4.28 0.67 มาก 

รวม 4.32 0.70 มาก 
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สรุปผลการประเมิน (แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา) 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

 
ระดับความคดิเห็น 

Mean SD ระดับ 

บริบทของหลักสูตร 

1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคและปรัชญา 4.36 0.72 มาก 

2. ความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย 

4.32 0.68 มากที่สุด 

3. ความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของคณะ 4.33 0.68 มาก 

4. ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 4.30 0.70 มาก 

5. ความสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 4.28 0.78 มาก 

รวม 4.32  0.71 มาก 

โครงสรางของหลักสูตร 

1. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 4.75 0.45 มากที่สุด 

2. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.63 0.50 มาก 

3. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะดานมีความเหมาะสม 4.75 0.45 มาก 

4. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม 4.81 0.40 มาก 

5. จํานวนหนวยกิตรวมของหมวดการศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม 4.75 0.45 มาก 

6. จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพมี 

ความเหมาะสม 
4.75 0.45 

มากที่สุด 

รวม 4.74 0.45 มาก 

เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

1. ปริมาณเนื้อหาเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหมาะสมกับ

หนวยกิต รวมที่กําหนดในหลักสูตร 

4.23 0.80 มาก 

2. สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.29 0.76 มากที่สุด 

3. เน้ือหาของแตละรายวิชาไมซํ้าซอนกัน 4.22 0.83 มาก 

4. มีความนาสนใจและทันสมัย 4.13 0.89 มาก 

5. มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยางเหมาะสม 4.25 0.81 มากที่สุด 

6. ใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอใน 4.34 0.77 มากที่สุด 
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ระดับความคดิเห็น 

Mean SD ระดับ 

ระดับสูงได 

รวม 4.24 0.81 มาก 

ดานมาตรฐานหลักสูตร 

1.เปนไปตามมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 4.48 0.59 มากที่สุด 

2.เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
4.40 0.58 

มากที่สุด 

3. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยง จากงายไปหายากตามชั้น

ป 
4.25 0.66 

มาก 

4. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสูวิชาชีพ

ตามชั้นป 
4.38 0.66 

มาก 

5. จํานวนหนวยกิตรวมที่นักศึกษาตองเรียนในแตละภาคการศึกษา

มีความเหมาะสม 
4.30 0.64 

มาก 

รวม 4.48 0.59 มาก 

แผนการศกึษา 

1. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยง จากงายไปหายากตามชั้น

ป 

4.20 0.80 มาก 

2. แผนการศึกษามีความตอเนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสูวิชาชีพ

ตามชั้นป 

4.40 0.70 มาก 

3. จํานวนหนวยกิตรวมที่นักศึกษาตองเรียนในแตละภาคการศึกษามี

ความเหมาะสม 

4.30 0.49 มาก 

รวม 4.30 0.66 มาก 

การบริหารหลักสูตร    

1. มีแผนการศึกษาในหลักสูตรและมีการปฏิบัติเปนไปตามกําหนด 4.43 0.67 มาก 

2. มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 4.43 0.67 มากที่สุด 

3. มีรายวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกหองเรียน 

4.38 0.66 มากที่สุด 

4. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย 4.28 0.63 มาก 

5. มีการดูแล ควบคุมใหคณาจารย ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 4.33 0.61 มากที่สุด 

6. มีการจัดผูสอนที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ ตรงตาม 4.40 0.58 มาก 
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ระดับความคดิเห็น 

Mean SD ระดับ 

วิชาที่สอน 

7. มีการจัดอาจารยหรือเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาดานวิชาการ 4.25 0.66 มาก 

8. มีการจัดอาจารยหรือเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานกิจกรรม

นักศกึษาและแนะแนวการใชชีวิต 

4.30 0.71 มาก 

9. มีกิจกรรมท่ีสงเสรมิประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพ 4.30 0.68 มากที่สุด 

10. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม 4.20 0.78 มาก 

11. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

เอ้ือตอการเรียนรู 

4.38 0.66 มาก 

12. มีแหลงขอมูลและการประชาสัมพันธดานวิชาการและวิชาชีพ 4.35 0.73 มาก 

13. มีการแนะนําขอมูลทุนการศึกษาและการศึกษาตอ 4.38 0.70 มาก 

14. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศษิยเกา 4.48 0.59 มาก 

15. มีวัสดุครุภัณฑเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 4.40 0.58 มาก 

16. ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

4.25 0.66 มากที่สุด 

17. มีการนําผลการประเมินของการดําเนินการตามหลักสูตรไปใชใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

4.38 0.66 มาก 

รวม 4.35 0.66 มาก 

การจัดการเรียนการสอน 

1. มีการจัดทําแผนบริหารการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 4.28 0.71 มาก 

2. มีจัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน (มคอ. 3 และ 

มคอ. 4) 

4.30 0.79 มาก 

3. มีการแจงจุดประสงค ขอบขาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการ

สอนและการประเมินผลอยางชัดเจน 

4.23 0.77 มาก 

4. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู

ทางทฤษฏี สูการปฏิบัติจริง 

4.27 0.80 มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.23 0.78 มาก 

6. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห 

ตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีระบบ 

4.27 0.79 มาก 

7. มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 

4.33 0.76 มาก 
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ระดับความคดิเห็น 

Mean SD ระดับ 

8. มีกิจกรรมเสริมความรูและทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อใหนักศึกษามี

ประสบการณตรงทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

4.27 0.82 มาก 

9. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและการทํางานรวมกัน 4.32 0.72 มาก 

10. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนวยงาน

หรือชุมชนภายนอก เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

4.19 0.90 มาก 

11. มีสื่อและเทคโนโลยีชวงสงเสริมการเรียนรู ความเขาใจในเนื้อหา

อยางเพียงพอ 

4.24 0.89 มาก 

12. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 4.33 0.78 มาก 

13. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการทําวิจัยหรือกระบวนการ

จัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.22 0.85 มาก 

14. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.34 0.77 มาก 

15. มีการวัดและประเมินผลการเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอน 

4.34 0.81 มาก 

16. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรูตามผลการประเมินรายวิชา 

(มคอ. 5 และ มคอ.) 

4.30 0.79 มาก 

17. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

เอ้ือตอการเรียนรู 

4.02 1.00 มาก 

18. มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาตนเองและสงัคม 

4.22 0.84 มาก 

19. มีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม อบรม 

สัมมนาทางวิชาการ 

4.21 0.84 มาก 

รวม 4.26 0.81 มาก 
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ภาคผนวก 9 

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 1/2562 วันศุกร ท่ี 18 มกราคม  

พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแกไข 

1. คุรุสภามีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครูจาก

เดิม 11 มาตรฐานวิชาชีพ เปน 4 มาตรฐาน ดังนั้น

ควรมีการสรุปตารางเปรียบเทียบรายวชิากับ

มาตรฐานวิชาชีพครูในแตละประเด็นยอยใหเกิด

ความเขาใจงายและมีคําอธิบายรายวิชาครบถวน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

จัดทํารายละเอียดความสัมพันธระหวางมาตรฐานวิชาชีพครู

กับคําอธิบายรายวิชาชพีครู 

(ดังภาคผนวก 4) 

2. ควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชาชีพครใูนกลุมวิชาชพี

ครูเลือกเรียน ในกรณีท่ีสมรรถนะรายวิชาชีพครูไม

ครบถวนตามบริบท 

ไมมีการปรับปรุงเน่ืองจากพิจารณาแลวครบถวน  

(ดังภาคผนวก 4) 

3. ควรปรับการเขียน หมวดที่ 1 (ขอที่ 11 

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรและขอที่  

12 ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตร

และความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย) 

ใหมีความเฉพาะตามบริบทของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏราชนครนิทร เชน การจัดการศกึษาที่เนน EEC 

เปนตน 

ปรับการเขียน โดยเขียนตามสวนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

38 แหง ไวตนหัวขอ และแสดงความเฉพาะบรบิททองถ่ิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในยอหนาถัดไป 

(ดังหมวดท่ี 1 ขอท่ี 11-12) 

4. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรใหสั้น กระชับ และ

แสดงถึงอัตลักษณตามมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทรที่เนนการพัฒนาทองถ่ิน 

ปรับปรัชญาของหลักสูตรใหสั้น กระชับ และแสดงอัตลักษณ

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  

(ดังหมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร) 

5. ควรปรับรายวิชาเอกใหมีความสอดคลองกับ

บริบทของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา เชน วิชา EET101 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศกึษาปรับเปน EET101 เทคโนโลยี

การศึกษา, EET201 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษาปรับเปน EET203 การออกแบบระบบ

การเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อการสอนเปนตน 
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ภาคผนวก 10 

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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ตารางการปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3 /2562  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562และ

คณะกรรมการมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแกไข 

1.รายวิชาเอกที่สังกัดรหัสคณะครุศาสตร ตอง

บริหารรายวชิา ใชทรัพยากรบุคคล และ ทรัพยากร

การสอน รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ควรปรับรหัสใหเปนของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ดําเนินการปรับปรุงเปนรหัสของคณะวิทยาศาสตร ไดแก 

วิชา ที่เรียบรอยแลว ไดแกวิชา SCH105เคมีสําหรับครู1 

และ SCH106เคมีสําหรับครู2 
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ภาคผนวก 11 

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วันที ่19เดือนมีนาคม

พ.ศ. 2562และคณะกรรมการมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรบัปรงุแกไข 

แตละสาขาวิชามีจุดเดนหรือจุดเนนใน

สาขาวิชาอยางไร และเชื่อมโยงกับ

รายวิชาใดในหลักสูตร ควรแสดงไวใน

เอกสารสรุปขอมูลหลักสูตร 

จุดเดนหรือจุดเนนของหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คือ 

1) วิชาในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป เนนใหผูเรียนมีศักยภาพตามทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสารที่เนนท้ัง

คุณภาพและเนนการสื่อสารแบบสากลดวยภาษาอังกฤษ รวมถึง

เปนพลเมืองที่มีคณุภาพ 

2) วิชาในกลุมวิชาชีพครู เนนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะและทักษะ

ของวิชาชีพครูครบทุกดาน เนนปฏิบัติตามทักษะวิชาชีพครูที่ 

บูรณาการกับศาสตรสาขาวิชาเอกไดอยางลงตัว มีการจัดการ

เรียนรูรวมกันระหวางอาจารยสาขาวิชาชีพครูและสาขาวิชาเอก 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญในศาสตรวิชาเอกและสามารถ

ปฏิบัติการสอนไดอยางมีคุณภาพตามศาสตรความเปนครู 

3) วิชาในสาขาวิชาเอกและวิชาเอกเลือกที่เนนใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติและการลงพื้นที่ การลงภาคสนามเพื่อเรียนรูจากแหลงการ

เรียนรูทองถ่ิน รวมถึงการชวยเหลือและแกปญหาไดจริง 

ความเชื่อมโยงของรายวิชากับหลักสูตรแสดงอยูในภาคผนวกที่ 5 

วิเคราะหสาระความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (TQF) 

เพื่อกําหนดรายเอกวิทยาศาสตรทั่วไปและวิ เคราะหความ

สอดคลองของรายวิชากับสมรรถนะ 
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ภาคผนวก 12 

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรงุแกไข 

วิธีการที่นักศึกษาออกไปฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ไมควรใหนักศึกษาปฏิบัติการสัง เกต (observe) 

เทาน้ัน ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนา

กระบวนการสอนรวมท้ังระบบติดตามดวย   

แนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะ

มีอาจารยนิเทศกของสาขาวิชาไปนิเทศนักศึกษา

ตั้งแตการออกฝกประสบการณวิชาชีพชั้นปท่ี 1 

และใหนักศึกษาไดร วมศึกษาและออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูและทดลองจัดการเรียนรู

ตั้งแตชั้นปที่ 1 เปนตนไป โดยรวมกับสถานศึกษา

ฝกประสบการณ วิชาชีพพัฒนาแผนการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูอยางจริงจัง สําหรับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 2 3 และ 4 รวมถึงมีการ

ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลรวมกับ

โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูดวย 

อาจารยผูสอนมีแผนการพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเชิงสมรรถนะได

อยางไร 

มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารยผูสอนตั้งแต

ออกแบบ มคอ.3 ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรู

ร ายวิ ช า ให สอดคลอง กับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) และสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดสมรรถนะทั้งรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาชีพ

ครู และวิชาเอก โดยมีผูรับผิดชอบดําเนินการ

ชัดเจน มีกระบวนการพัฒนาโดยเชิญวิทยากรที่มี

ความเชี่ ยวชาญจากคุรุสภาหรือหน วยงาน

ระดับอุดมศึกษามาแลกเปลี่ยนและรวมพัฒนา

คณาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูเชิงสมรรถนะ

ได 

 


