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คํานํา 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป (หลักสูตรห�าป�) ฉบับนี้เป$นหลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 เพ่ือใช�ในการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� เป$นหลักสูตรท่ีมุ6งเน�นผลิตบัณฑิตด�านการสอนวิทยาศาสตร� ในการทําหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได�
พิจารณาให�สอดคล�องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท้ังยังให�ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปรับปรุง
หลักสูตรตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยว6าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และให�เป$นไปตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซ่ึงคาดว6าผลท่ีได�จะทําให�การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเนื้อหาประกอบด�วยหัวข�อหลัก  ดังต6อไปนี้  วิสัยทัศน� (Vision)  พันธกิจ (Mission) 
เปJาประสงค� (Goals)  และประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� หมวดท่ี 1 
ข�อมูลท่ัวไป หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร�างหลักสูตร หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการ
ประเมินผลนักศึกษา หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดท่ี 8 การ
ประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร จุดประสงค�ของการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให�เป$นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ  พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด�วยวัตถุประสงค�ของหลักสูตร โครงสร�างหลักสูตร แผนการศึกษา 
และคําอธิบายรายวิชา  การนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใช�ใน การเรียนการสอนควรพิจารณาให�สอดคล�องกับความมุ6ง
หมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพ่ือให�สามารถใช�หลักสูตรได�อย6างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

 
คณะครุศาสตร� 

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
 



 

 

สารบัญ 
หน�า 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
 1 ชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จํานวนหน6วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพร�อมในการเผยแพร6หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา  2 
 9 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน6ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�  
                ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  2 
 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป$นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากข�อ 11 ต6อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจ 
  ของมหาวิทยาลัย  4 
 13 ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป\ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  4 
 

หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  5 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  6 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  8 
 2 การดําเนินการหลักสูตร  8 
 3 หลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน  10 
 4 องค�ประกอบท่ีเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ^กงานหรือสหกิจ)  82 
 5 ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  84 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  87 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต6ละด�าน  87 
 3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู6รายวิชา 
  (Curriculum Mapping)   96 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด)  113 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  113 
 3 เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  114 
 



 

 

สารบัญ (ต<อ) 
หน�า 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 
 1 การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม6  115 

 2 การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก6คณาจารย�  115 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1 การกํากับมาตรฐาน  116 
 2 บัณฑิต  116 
 3 นักศึกษา  116 
 4 อาจารย�  117 
 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน  118 
 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�  119 
 7 ตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  121 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  123 
 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  123 
 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  123 
 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน  123 
ภาคผนวก 

ก ข�อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ว6าด�วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559   ก-1 
ข ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ว6าด�วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบ

โอนความรู� ทักษะและประสบการณ�ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  ข-1 
ค ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ�สอนของอาจารย�ประจําหลักสูตร  ค-1 
ง ตารางเปรียบเทียบข�อแตกต6างระหว6างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   ง-1 
จ คําสั่งแต6งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ�หลักสูตร 
     และสรุปข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากการวิพากษ�หลักสูตร  จ-1 
ฉ มติคณะกรรมการประจําคณะ  ฉ-1 
ช   มติสภาวชิาการ  ช-1 
ซ   มติสภามหาวิทยาลัย  ซ-1 
ฌ นโยบายและแผนการปรับปรุงหลักสูตร  ฌ-1 
 



 

 

วิสัยทัศน� (Vision) มหาวิทยาลัยชั้นนําด�านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห6งอนุภูมิภาคลุ6มน้ําโขง 
 
พันธกิจ (Mission) 1) ผลิตบัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู�จักคิด

อย6างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝlเรียนรู�  
2) จัดการศึกษาทางด�านวิชาชีพท้ังระดับตํ่ากว6าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการตลาดแรงงานและประเทศ  
3) ให�บริการทางวิชาการและวิชาชีพถ6ายทอดความรู�และเทคโนโลยีท่ีเป$นประโยชน�
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ  

  4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส6งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
เปGาประสงค� (Goals)  บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถบูรณาการ

ความรู�ท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงและความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร� ( Strategic Issues) เปGาประสงค� ( Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตให�มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
สามารถบูรณาการกับความรู�ด�านวิทยาศาสตร�/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปnญญาท�องถ่ิน อย6าง
เชี่ยวชาญ  

1. บัณฑิตมีความรู� ความสามารถมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพสามารถบูรณาการความรู�ท่ีสอดคล�อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน  

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป$นมหาวิทยาลัยแห6งการ
วิจัย สิ่งประดิษฐ� นวัตกรรม และงานสร�างสรรค� เพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท�องถ่ินและประเทศ  

2. งานวิจัยและงานสร�างสรรค�นําไปพัฒนาองค�กร 
ชุมชน ท�องถ่ินและประเทศชาติได�อย6างแท�จริง  

3. พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป$นศูนย�กลางแห6งการ
เรียนรู�และแหล6งบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท�องถ่ินและ
ประเทศ  

3. เป$นศูนย�กลางบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ีได�
มาตรฐาน สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน 
ท�องถ่ินและประเทศ  

4. พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป$นแหล6งการเรียนรู�เพ่ือ
การอนุรักษ�ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปnญญา
ท�องถ่ินเชื่อมโยงองค�ความรู�สู6การพัฒนาท่ียั่งยืน  

4. เป$นศูนย�กลางการเรียนรู� การเผยแพร6และการ
อนุรักษ�ด�านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปnญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน  

5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให�มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ีสูง
ควบคู6กับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

5. บุคคลท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน�าท่ี ซ่ือสัตย� สุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให�
เป$นองค�กรท่ีมีสมรรถนะสูง มุ6งเน�นการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต�
หลักธรรมาภิบาล  

6. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ โปร6งใส ตรวจสอบได� และมีวัฒนธรรม
องค�กรท่ีดี  



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� ( Strategic Issues) เปGาประสงค� ( Goals) 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและ
การพัฒนาความรู�เสริมสร�างทักษะการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัย  

7. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับปฏิบัติงานตามพันธกิจ
อย6างเพียงพอและเหมาะสม  

8. พัฒนานักศึกษาให�เป$นบัณฑิตท่ีมีทักษะเป$นเลิศ 
เก6งงาน เก6งคน เก6งคิด เก6งวิชาการ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต6อสังคมและมีคุณธรรมจริยธรรม  

8. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป$นผู�นํา
และผู�ตามท่ีดี มีจิตสาธารณะ รู�รักสามัคคีและ
สมบูรณ�ท้ังร6างกายและจิตใจ  

9. ส6งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ควบคู6
การสร�างความสมดุลกับธรรมชาติและการเป$น GOE 
University (Green, Organic and Eco 
University)  

9. สนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค� และและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�
ควบคู6การสร�างความสมดุลกับธรรมชาติ และการ
เป$น Green, Organic and Eco University 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป (หลักสูตรห�าป�) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร� 

 หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป  

1. ช่ือหลักสูตร 

 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
 1.2 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in General Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 
 2.2 ชื่อย6อภาษาไทย  ค.บ. (วิทยาศาสตร�ท่ัวไป) 
 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (General Science) 
 2.4 ชื่อย6อภาษาอังกฤษ B.Ed. (General Science) 

3. วิชาเอก  

    วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 

4. จํานวนหน<วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

 จํานวนหน6วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม6น�อยกว6า 172 หน6วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรห�าป�  

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

 5.3 ภาษาท่ีใช� 

  ภาษาไทย 
 

 5.4 การรับเข�าศึกษา 

  นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต6างประเทศท่ีใช�ภาษาไทยได�ดี 
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 5.5 ความร<วมมือกับสถาบันอ่ืน   

  เป$นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6 การให�ปริญญาแก<ผู�สําเร็จการศึกษา  

  ให�ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไปเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 � หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
  - เป\ดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้ังแต6ภาคการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2560 เป$นต�นไป 

 - คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต6อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม  

ครั้งท่ี      1/2560   วันท่ี  19  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  
 - สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต6อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  

ครั้งท่ี       1/2560   วันท่ี  2 เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560  
 - สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งท่ี       2/2560 วันท่ี  10 เดือน กุมภาพันธ�  พ.ศ.  2560  

7. ความพร�อมในการเผยแพร<หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 คาดว6าจะได�รับการเผยแพร6ว6าเป$นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ     
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร�และสาขาศึกษาศาสตร� (หลักสูตรห�าป�) ในป�การศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 นักวิชาการศึกษา  
8.3 นักวิจัย 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน<งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน<ง 
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ป�ที่จบ

การศึกษา 

3900500259948 อาจารย� นางสาวชุลิดา  เหมตะศิลปw 
ปร.ด. (เคมีอินทรีย�) 
วท.ม. (เคมีศึกษา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร�-เคมี) 

ม.ขอนแก6น 
ม.สงขลานครินทร� 
ม.สงขลานครินทร� 

2555 
2551 
2549 

1350400061223 อาจารย� นายอังคาร  อินทนิล 
วท.ม. (ฟ\สิกส�) 
วท.บ. (ฟ\สิกส�) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2558 
2553 

1469900019789 อาจารย� 
นางสาววันวิสาข�  
เพาะเจริญ 

วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.รามคําแหง 
ม.รามคําแหง 

2555 
2550 

1409900183520 อาจารย� นายบดินทร� มงคลสิน 
ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

9255  
3255  
0255  
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เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง 
วิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ป�ที่จบ

การศึกษา 

1469900132062 อาจารย� นางสาวศศิธร  แสนพันดร 
กศ.ม. (วิทยาศาสตร�ศึกษา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.นเรศวร 
ม.บูรพา 

2559 
2555 

 หมายเหตุ : อักษรย6อ  ม.  หมายถึง  มหาวิทยาลยั 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปZนต�องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   แนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) เน�นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร�างสรรค� กล6าวคือ เป$นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
การใช�องค�ความรู�การศึกษา การสร�างสรรค�งาน และการใช�ทรัพย�สินทางปnญญาท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู�ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม6 และจากโมเดลพัฒนาเศษฐกิจของ
รัฐบาลบนวิสัยทัศน�ท่ีว6า ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ซ่ึงมีภารกิจในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด�านต6าง ๆ เพ่ือปรับแก� 
จัดระบบ ปรับทิศทางและสร�างหนทางพัฒนาประเทศให�เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ   
ใหม6 ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นจะส6งผลให�มีการขับเคลื่อนประเทศด�วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู6การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม สอดคล�องกับทักษะท่ี
สําคัญท่ีสุดของการเรียนรู�แห6งศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะด�านการเรียนรู� (Learning skill) ทักษะดังกล6าวนี้ส6งผล
ต6อการจัดการศึกษาโดยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู� เ พ่ือให�ผู� เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีความรู�  
ความสามารถและทักษะท่ีจําเป$น ท้ังนี้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยังเน�นทักษะด�านนวัตกรรม สารสนเทศ ด�านชีวิต
และอาชีพ ซ่ึงสอดคล�องกันกับการพัฒนาประเทศภายใต�โมเดลไทยแลนด� 4.0 ท่ีเน�นให�มีการพัฒนาวิทยาการ 
นวัตกรรมทางด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสุขภาพหรือการแพทย� เทคโนโลยีหุ6นยนต�หรือ
ด�านระบบเครื่องกล โดยเฉพาะอย6างยิ่งคือ เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีจะใช�เป$นตัวขับเคลื่อนในภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต6าง ๆ ดังนั้น ในการวางแผนหลักสูตรจึงได�ตระหนักถึง
ความสําคัญของแผนพัฒนาประเทศภายใต�โมเดลไทยแลนด� 4.0 และการเรียนรู�แห6งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือวาง
โครงสร�างระบบในหลักสูตรให�ทันสมัย เข�าถึงบริบททางการศึกษา ซ่ึงจะส6งผลให�แผนของหลักสูตรมีประโยชน�แก6
ผู�เรียนมากท่ีสุด 

 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

   ในสังคมปnจจุบันเป$นสังคมฐานความรู� อาศัยการเรียนรู�ของบุคคลในสังคมเพ่ือสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนสังคม ทําให�เกิดการแข6งขันด�านการศึกษาของประเทศต6าง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูท่ีมีความสามารถ ความรู� คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะวิชาชีพชั้นสูง จึงจะส6งผลไปยังภาคประชาชนท่ีจะเข�าสู6กระบวนการเรียนรู�ท้ังระบบ นอกระบบหรือ
ตามอัธยาศัยอย6างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส6งผลให�สังคมเกิดความเข�มแข็ง ความเพียงพอ สอดคล�องกับ
ทรัพยากรท�องถ่ิน เป$นสังคมแห6งการเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีก�าวหน�าทันความเปลี่ยนแปลง ช6วยให�การชี้นําการขับ
เคลื่อนท่ีสอดคล�องกันและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจาก ข�อ 11 ต<อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จากการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 โมเดลไทยแลนด� 4.0 แนวคิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ข�อบังคับ       
คุรุสภาว6าด�วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบด�วย 11 มาตรฐาน และยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� 
เป$นผลกระทบจากสถานการณ�ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป$นต�องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข6งขันทาง
อุตสาหกรรมการผลิตต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร� ท้ังในประเทศไทยและต6างประเทศ  โดยการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาจําเป$นต�องมีความพร�อมท่ีจะปฏิบัติงานได�ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให�
เข�ากับลักษณะงานท้ังด�านวิชาการและวิชาชีพ 

 12.2 ความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบัน  

   ความเก่ียวข�องกับพันธกิจของสถาบันท่ีสอดคล�องกับหมวดท่ี 1 มาตรา 6 แห6งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� พ.ศ. 2558 กําหนดภาระหน�าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ให�มหาวิทยาลัยเป$นสถาบันทาง
วิชาการท่ีให�ความรู� และความชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�
การศึกษาและส6งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร�าง และพัฒนาองค�ความรู�และเทคโนโลยี ให�บริการทางวิชาการแก6ท�องถ่ิน
และสังคม ให�โอกาสทางการศึกษาแก6ประชาชน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท�องถ่ิน และมีส6วนร6วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม จึงปรับปรุง
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร� และรองรับการ
แข6งขันท้ังในประเทศไทยและต6างประเทศ โดยการผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาด�านวิทยาศาสตร� ให�มีความ
พร�อมท่ีจะปฏิบัติงานได�ทันทีมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให�เข�ากับลักษณะงานท้ังด�าน
วิชาการและวิชาชีพครู ซ่ึงเป$นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยท่ีมุ6งสู6ความเป$นเลิศทางด�านวิชาการ 
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการวิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีเก6งและดี           
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

13. ความสัมพันธ� กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป[ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ใช�ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให�สาขาวิชาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร�นั้น ๆ เป$นผู�รับผิดชอบในการเป\ดสอนรายวิชาท่ีมีนักศึกษาเรียนร6วมกันหลากหลายหลักสูตร 
อีกท้ังได�เชิญคณาจารย� และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข�าร6วมเป$นผู�สอน 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนและประสานงานกับคณะต6าง ๆ ระหว6างผู�เก่ียวข�องต้ังแต6ผู�บริหาร
และอาจารย�ผู�สอนซ่ึงอยู6ต6างคณะ เพ่ือกําหนดเนื้อหาและกลยุทธ�การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ท้ังนี้
เพ่ือให�นักศึกษาได�บรรลุผลการเรียนรู�ตามหลักสูตร 
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หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร   

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป เป$นหลักสูตรท่ีมุ6งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร�ท่ีมีความสามารถ ดําเนินชีวิตด�วยสติปnญญา สามารถบูรณาการความรู� ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห6งวิชาชีพ ไปสู6การจัดการเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานวิชาชีพครู รู�เท6าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและบริบททางการศึกษา สามารถเผชิญปnญหาหรืออุปสรรคได�ด�วยสติปnญญา 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป หลักสูตรห�าป� เริ่มเป\ดสอน
ครั้งแรกในป�การศึกษา 2555 มีจุดมุ6งหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตสายครุศาสตร�ท่ีมีคุณลักษณะของครูดี มีความรู� 
หลักสูตรดังกล6าวนํามาจัดการเรียนการสอนแล�วเป$นระยะเวลา 5 ป�การศึกษา ท้ังนี้เม่ือจัดการเรียนการสอนมา
ระยะหนึ่งและสัมภาษณ�ผู�เรียนผู�สอนแล�วพบว6ามีจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมสภาพการณ�ปnจจุบัน ท้ังทางตัวเนื้อหาสาระและสอดคล�องกับเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา      
พ.ศ. 2556 ท่ีกําหนดใหม6จาก 9 มาตรฐาน เป$น 11 มาตรฐาน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห6งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด�าน
เทคโนโลยีและการสอนวิทยาศาสตร� ท่ีจะต�องปรับตัวให�เท6าทันกับโลกในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล�องกับ
นโยบายรัฐบาลภายใต�โมเดลไทยแลนด� 4.0 ท่ีการจัดการเรียนรู�จะต�องผลักดันให�ผู�เรียนเป$นนักสร�างสรรค�
นวัตกรรม ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไปจึงได�ปรับปรุงหลักสูตรดังกล6าว 

   ท้ังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไปเห็นว6าในป� พุทธศักราช 2560 นี้  มีข�อกําหนดเรื่องมาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาใหม6 และมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร�ศึกษาศาสตร� สาขาวิชา  
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล6าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป จึงดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป (หลักสูตรห�าป�) ประกอบกับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ท่ัวไป ตระหนักดีว6า การผลิตบัณฑิตครูมีความสําคัญยิ่งในยุคโลกาภิวัตน� เพราะผู�ท่ีจะประกอบ
วิชาชีพครูนั้นต�องมีความรู�ความสามารถหลายด�าน โดยเฉพาะด�านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร� การสอนวิทยาศาสตร� 
และภาษาต6างประเทศ อีกท้ังต�องสอดคล�องกับทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีครูจะต�องสามารถถ6ายทอด
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ท่ีหลากหลายเพ่ือสร�างเสริมให�นักเรียนเป$นคนดี เป$นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม สามารถ
ดํารงตนอยู6ในสังคมได�อย6างมีความสุข มีความคิดสร�างสรรค�ปลูกฝnงความรักในการพัฒนาตนเองอย6างไม6หยุดนิ่ง 
ดังนั้นผู�ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู นอกจากจะต�องมีความรู�ในสาขาวิชาและศาสตร�ท่ีเก่ียวข�อง ยังต�องมีจิตวิญญาณ
ของความเป$นครู ประพฤติตนเป$นแบบอย6างท่ีดี ตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น ก�าวทันเทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม6 ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีองค�ความรู�ท่ีพร�อมสําหรับการดํารงชีพ
ในโลกยุคใหม6 และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทของผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบายไทยแลนด� 4.0 ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ดังกล6าว 

 1.3 วัตถุประสงค� 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป มุ6งผลักบัณฑิตให�มีคุณลักษณะดังนี้ 
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  1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเป$นครู มีความรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม ตลอดจนเป$น
แบบอย6างท่ีดี 

  2)  มีความรู� ทางด�านกระบวนการทางวิทยาศาสตร� สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในวิชาชีพและบูรณา
การความรู�เพ่ือประยุกต�ใช�ในทักษะการแก�ปnญหาในชีวิตได� 

  3)  มีทักษะและเทคนิควิธีการสอนวิทยาศาสตร� เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยี 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ<งช้ี 
1 .  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 

1. สํารวจเนื้อหาของหลักสูตร
เทียบกับข�อกําหนดของคุรุสภา
และ มคอ.1  
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให�สอดคล�องกับข�อกําหนดของ    
คุรุสภา และ มคอ.1  

1. รายงานสรุปเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับข�อกําหนดคุรุสภา 
และ มคอ.1  
2. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
3. เล6มหลักสูตร (มคอ.2) 

2.  พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห� ส า ม า ร ถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต� อ ง ก า ร ใ น
ตลาดแรงงาน 

1. ส6งเสริมให�นักศึกษามีความเป$น
ผู� นํ า แ ล ะ ผู� ร6 ว ม ง า น ท่ี ดี มี     
มนุษยสัมพันธ�  
2. ส6งเสริมให�นักศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรมและจิตสาธารณะ  
3. เพ่ิมทักษะในการทํางานของ
นักศึกษา 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีส6 ง เสริม
นักศึกษาให�มีความเป$นผู�นํา และ
ผู�ร6วมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ�  
2. จํานวนกิจกรรมท่ีส6งเสริมให�
นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม  
3. การพานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานท่ีในงานด�านการเรียนการ
สอน 
4. การเชิญผู�เชี่ยวชาญท่ีประสบ
ความสําเร็จทางด�านเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนมาร6 วม
บรรยาย 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดแรงงาน 
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง และความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 

1. เชิญผู�เชี่ยวชาญ ท้ังนักวิชาการ 
และผู�ประกอบการมามีส6วนร6วม 
ในการพัฒนาหลักสูตร 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป� 
3. ปรับปรุงหรือเพ่ิมรายวิชา 

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 
2. ผู�ใช�บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด� า น ค ว า ม รู�  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี 
3. รายวิชาใหม6หรือได�รับการ
ปรับปรุงใหม6 
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4. พัฒนาบุคลากรด�านการเรียนการ
สอนในการ ทํ าวิ จั ย  และบริ กา ร
วิชาการให�มีประสบการณ�จากการนํา
ความรู�ไปปฏิบัติงานจริง 

1. สนับสนุนบุคลากรด�านการ
เรียนการสอนให�ทํางานวิจัย และ
นําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนบุคลากรด�านการ
เรียนการสอนให�ทํางานบริการ
วิชาการแก6หน6วยงานภายนอก ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนบุคลากรเข�ารับการ
อบรม เ พ่ือ เ รี ยนรู� เ ทค โน โ ลยี
ส มั ย ใ ห ม6 ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต6างประเทศ 
4. สนับสนุนให�บุคลากรมีการใช�
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ในห�องเรียน 

1. ปริมาณงานวิจัยต6ออาจารย�ใน
หลักสูตร 
2. ปริมาณงานบริการวิชาการต6อ
อาจารย�ในหลักสูตร 
3. ปริมาณการเข�ารับการอบรม
ของอาจารย� 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร�างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป$นแบบทวิภาค ข�อกําหนดต6าง ๆ ให�เป$นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
ว6าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน  

  ไม6มีภาคฤดูร�อน ท้ังนี้ข้ึนอยู6กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3 การเทียบเคียงหน<วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม6มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคเรียนท่ี 1 เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม 

  ภาคเรียนท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – เดือน มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

  เป$นผู�สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 สายวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� หรือเทียบเท6า มีความถนัด
ทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ� 

 2.3 ป̂ญหาของนักศึกษาแรกเข�า  

  2.3.1 ปnญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป$นการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต6างไป
จากเดิมท่ีคุ�นเคย  

2.3.2 มีสังคมกว�างข้ึน ต�องดูแลและรับผิดชอบตนเองมากข้ึน ต�องมีการวางแผนการบริหารเวลาท้ัง
ในห�องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให�เหมาะสม  

2.3.3 ทักษะทางด�านภาษาต6างประเทศ เช6น ภาษาอังกฤษ เป$นต�น 

 2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก�ไขป̂ญหา / ข�อจํากัดของนักศึกษา ในข�อ 2.3 

  2.4.1 จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม6  แนะนําการวางเปJาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย วิธีการแบ6งเวลา การรับผิดชอบตนเอง 

  2.4.2 มอบหมายหน�าท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาให�แก6อาจารย�ทุกคน ทําหน�าท่ีสอดส6อง ดูแล ตักเตือน ให�
คําปรึกษาในด�านวิชาการ และแนะนําทางด�านต6าง ๆ 

  2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทักษะด�านต6าง ๆ โดยเฉพาะด�านภาษาอังกฤษ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป� 

 
ระดับชั้นป� 2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันป�ท่ี  1 60 60 60 60 60 
ช้ันป�ท่ี 2 
ช้ันป�ท่ี 3 
ช้ันป�ท่ี 4 
ช้ันป�ท่ี 5  

- 
- 
- 
 

60 
- 
- 
 

60 
60 
- 
 

60 
60 
60 
 

60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 240 300 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว<าจะสําเร็จการศึกษา - - - - 60 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน  

 

หมวดเงิน 
ป�งบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณรายรับ      

1. งบประมาณเงินแผ6นดิน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

2. งบประมาณเงินรายได� 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 

รวมรายรับ 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 

งบประมาณรายจ<าย      

1.  ค6าใช�จ6ายบุคลากร  2,646,720 2,805,523 2,973,855 3,152,286 3,341,423 

2.  ค6าใช�สอย/ค6าวัสด ุ 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

3. ค6าเสื่อมราคาสินทรัพย�  20,000 23,000 26,000 29,000 32,000 

4.  ค6าสาธารณูปโภค  20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 

5.  ค6าใช�จ6ายงานสนับสนุน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

6.  ค6าใช�จ6ายอ่ืน ๆ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายจ<าย 3,306,720 3,570,523 3,843,855 4,127,286 4,421,423 

หมายเหตุ ประมาณการค6าใช�จ6ายต6อหัวนักศึกษาต6อหลักสูตร 68,000 บาท  

2.7 ระบบการศึกษา 
 �  แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ6านสื่อสิ่งพิมพ�เป$นหลัก 
 แบบทางไกลผ6านสื่อแพร6ภาพและเสียงเป$นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เป$นสื่อหลัก (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอร�เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8 การเทียบโอนหน<วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข�ามสถาบันอุดมศึกษา   

  หลักเกณฑ�การเทียบโอนให�เป$นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6า
ด�วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู� ทักษะและประสบการณ�ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข�อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตร และอาจารย�ผู�สอน 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป แผนการเรียนปริญญาตรี 5 ป� มีจํานวนหน6วยกิตรวม 
172 หน6วยกิต   
   

 3.1 โครงสร�างหลักสูตร 5 ป� 

  3.1.1 จํานวนหน<วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม<น�อยกว<า     172    หน<วยกิต 
  3.1.2 โครงสร�างหลักสูตร 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม<น�อยกว<า 32 หน<วยกิต 
 1.1 กลุ6มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน6วยกิต 
 1.2 กลุ6มวิชามนุษยศาสตร� 7 หน6วยกิต 
 1.3 กลุ6มวิชาสังคมศาสตร� 7 หน6วยกิต 
 1.4 กลุ6มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 6 หน6วยกิต 
 1.5 กลุ6มวิชากีฬาและนันทนาการ 2 หน6วยกิต 

2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม<น�อยกว<า 134 หน<วยกิต 
 2.1 กลุ6มวิชาชีพครู                                            
                    2.1.1 วิชาชพีครูบังคับ                                   
                    2.1.2 วิชาชพีครูเลือก                                    
                    2.1.3 วิชาประสบการณ�วิชาชีพครู     

51 
34 
3 
14 

หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 

 2.2 กลุ6มวิชาเอก                                         
                   2.2.1 วชิาเอก 
                              1) วชิาเอกบังคับ    
                              2) วชิาเอกเลือก   
                   2.2.2 วชิาการสอนวิชาเอก                             
                   2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม  

83 
73 
52 
21 
6 
4 

หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 
หน6วยกิต 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม<น�อยกว<า 6 หน<วยกิต 
เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� และต�องไม6เป$นรายวิชาท่ี

กําหนดให�เรียนโดยไม6นับหน6วยกิตรวมในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไม6ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล�ว 
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    3.1.3 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ตําแหน<งท่ี 1-2 หมายถึง กลุ<มศาสตร�สาขาวิชา โดยมีความหมายดังต<อไปนี้ 

GE กลุ6มศึกษาท่ัวไป (General Education) 
SC กลุ6มวิทยาศาสตร� (Science) 
EN กลุ6มวิศวกรรมศาสตร� (Engineering) 
PH กลุ6มสาธารณสุขศาสตร� (Public Health) 
AR กลุ6มศิลปศาสตร� (Arts) 
BA กลุ6มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
AC กลุ6มบัญชี (Accountancy) 
PA กลุ6มรัฐประศาสนศาสตร� (Public Administration) 
LA กลุ6มนิติศาสตร� (Law) 
PS กลุ6มรัฐศาสตร� (Political Sciences) 
AT กลุ6มสถาปnตยกรรมศาสตร� (Architecture) 
CA กลุ6มนิเทศศาสตร� (Communication Art) 
ED กลุ6มศึกษาศาสตร� (Education) 
ID กลุ6มอุตสาหกรรมศาสตร� (Industry) 
IS กลุ6มสารสนเทศศาสตร� (Information Science) 
VM กลุ6มสัตวแพทย�ศาสตร� (Veterinary Medicine) 
AG กลุ6มเกษตรศาสตร� (Agriculture) 

 
ตําแหน<งท่ี 3-4 หมายถึง ลําดับสาขาวิชาในกลุ<มสาขา 
GE กลุ<มศึกษาท่ัวไป (General Education) 

01 กลุ6มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
02 กลุ6มวิชามนุษยศาสตร�  
03 กลุ6มวิชาสังคมศาสตร�  
04 กลุ6มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
05 กลุ6มวิชากีฬาและนันทนาการ   

 

       X   X    -   X   X    X   -     X    X   X 

 1    2      3   4    5       6    7   8 

กลุ6มศาสตร�สาขาวิชา 

ลําดับสาขาวิชา 

กลุ6มรายวิชา 

ป�ท่ีควรศึกษา 

ลําดับรายวิชา 
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SC กลุ<มวิทยาศาสตร� (Science) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มวิทยาศาสตร� 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม 
02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล�อมและสุขภาพชุมชน 

EN กลุ<มสาขาวิศวกรรมศาสตร� (Engineering) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มวิศวกรรมศาสตร� 
01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 
02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส� 
04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร�แอนิเมชันและเกม 
05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

PH กลุ<มสาธารณสุขศาสตร� (Public Heath) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มสาธารณสุขศาสตร� 
01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท�องถ่ินและชุมชน 

AR กลุ<มศิลปศาสตร� (Arts) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มศิลปศาสตร� 
01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� 
05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
07 สาขาวิชาการท6องเท่ียว 

BA กลุ<มบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มบริหารธุรกิจ 
01 สาขาวิชาการจัดการ 
02 สาขาวิชาการตลาด 
03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร� 
04 สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก 

AC กลุ<มบัญชี (Accountancy) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มบัญชี 
01 สาขาวิชาการบัญชี 
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PA กลุ<มรัฐประศาสนศาสตร� (Public Administration) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มรัฐประศาสนศาสตร� 
01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

LA กลุ<มนิติศาสตร� (Law) 
00 พ้ืนฐานกลุ<มนิติศาสตร� 
01 สาขาวิชานิติศาสตร� 
02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน  
03 สาขาวิชากฎหมายระหว6างประเทศ  

PS กลุ<มรัฐศาสตร� (Political Sciences) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มรัฐศาสตร� 

01 สาขาวิชาการปกครอง 
02 สาขาวิชาความสัมพันธ�ระหว6างประเทศ 
03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเมือง 

AT กลุ<มสถาป̂ตยกรรมศาสตร� (Architecture) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มสถาป̂ตยกรรมศาสตร� 

01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
CA กลุ<มนิเทศศาสตร� (Communication Art) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มนิเทศศาสตร� 

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
ED กลุ<มศึกษาศาสตร� (Education) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มศึกษาศาสตร� 

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป 
02 สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร� 
04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
05 สาขาวิชาภาษาไทย 
06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ID กลุ<มอุตสาหกรรมศาสตร� (Industry) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มอุตสหากรรมศาสตร� 

01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

IS กลุ<มสารสนเทศศาสตร� (Information Sciences) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มสารสนเทศศาสตร� 

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� 
VM กลุ<มสัตวแพทย�ศาสตร� (Veterinary Medicine) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มสัตวแพทย�ศาสตร� 
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01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย� 
AG กลุ<มเกษตรศาสตร� (Agriculture) 
 00 พ้ืนฐานกลุ<มเกษตรศาสตร� 

01 สาขาวิชาพืชศาสตร� 
02 สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
03 สาขาวิชาประมง 
04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสตัว� 
05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ตําแหน<งท่ี 5 หมายถึง กลุ<มรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 กลุ6มรายวิชาการศึกษาท่ัวไป 
1 กลุ6มรายวิชาพ้ืนฐาน/กลุ6มวิชาแกน ป.โท 
2 กลุ6มรายวิชาชีพบังคับ/กลุ6มวิชาเอก 
3 กลุ6มวิชาชีพเลือก/กลุ6มวิชาเอกเลือก 
4 กลุ6มวิชาชีพเลือกเสรี/กลุ6มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5 กลุ6มฝ^กประสบการวิชาชีพ 
6 กลุ6มรายวิชาวิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระโครงงาน/โครงการ/การเรียนรู�

ภาคปฏิบัติด�านการจัดการธุรกิจค�าปลีก 
7 กลุ6มรายวิชาสัมมนา 
 

ตําแหน<งท่ี 6 หมายถึง ป�ท่ีควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
0 หมายถึง ไม6ระบุป�การศึกษา 
1 หมายถึง ป� 1 ของปริญญาตรี 
2 หมายถึง ป� 2 ของปริญญาตรี 
3 หมายถึง ป� 3 ของปริญญาตรี 
4 หมายถึง ป� 4 ของปริญญาตรี 
5 หมายถึง ป� 5 ของปริญญาตรี 
6 หมายถึง ป� 6 ของปริญญาตรี 
7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
8 หมายถึง ระดับปริญญาโท 
9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
 

ตําแหน<งท่ี 7-8 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ<มวิชา 
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ช่ือรายวิชาและจํานวนหน<วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม<น�อยกว<า 32 หน<วยกิต 

     1.1 กลุ<มวิชาภาษาและการส่ือสาร เรียนไม<น�อยกว<า 10 หน<วยกิต ให�เลือกศึกษาจากวิชา
ต6อไปนี้ 
   1) บังคับเรียน 2 รายวิชา 
  GE-010-001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
    Foundation English 
  GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6)
    Thai for Communication  
   2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม<น�อยกว<า 2 รายวิชา 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
    English for Communication 
  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย          2(2-0-4) 
    Aesthetics in Thai Language 
  GE-010-005 การอ6านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการนําไปใช�       2(2-0-4) 
    English Reading and Writing for Usage 
  GE-010-006 การอ6านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค�ท่ัวไป      2(2-0-4) 
    Reading and Writing English for General Purpose 
  GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 
    Chinese for Daily Life Communication 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน         2(2-0-4) 
    English for Communication in Daily Life 
  GE-010-009 การอ6านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         2(2-0-4) 
    Academic English Reading and Writing 
  GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 
    Vietnamese for Communication in Daily Life 
  GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 
    Laos for Communication in Daily Life 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 
    Khmer for Communication in Daily Life 
 1.2 กลุ<มวิชามนุษยศาสตร� เรียนไม<น�อยกว<า 7 หน<วยกิต ให�เลือกศึกษาจากวิชาต6อไปนี้ 
   1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-020-001    จริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิต                   3(3-0-6) 
    Morality for Living  
   2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม<น�อยกว<า 2 รายวิชา 
   GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต          2(2-0-4) 
    Aesthetics for Life 
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   GE-020-003 การรู�สารสนเทศ           2(2-0-4) 
    Information Literacy 
   GE-020-004    ภาวะผู�นําและการจัดการ             2(2-0-4) 
    Leadership and Management 
   GE-020-005    พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน              2(2-0-4) 
    Human Behavior and Self-Development 
   GE-020-006   คุณค6าของมนุษย�ในการดํารงชีวิต         2(2-0-4) 
    Human Value and Living 
   GE-020-007    ภูมิปnญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน         2(2-0-4) 
    Wisdom for Local Development 
   GE-020-008    การพัฒนาบุคลิกภาพ          2(2-0-4) 
    Personality Development 
 1.3 กลุ<มวิชาสังคมศาสตร� เรียนไม<น�อยกว<า 7 หน<วยกิต ให�เลือกศึกษาจากวิชาต6อไปนี้ 
  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก                    3(3-0-6) 
    World Social Dynamics  
  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม<น�อยกว<า 2 รายวิชา 
   GE-030-002    กฎหมายในชีวิตประจําวัน             2(2-0-4) 
    Law in Daily Life 
   GE-030-003    พหุวัฒนธรรมศึกษา          2(2-0-4) 
    Multiculturalism Studies 
   GE-030-004    ประชาคมอาเซียนศึกษา          2(2-0-4) 
    ASEAN Community Studies 
   GE-030-005    กาฬสินธุ�ศึกษา           2(2-0-4) 
    Kalasin Studies 
   GE-030-006 เพศวิถีศึกษา           2(2-0-4) 
    Sexuality Education 
   GE-030-007    จริยธรรมแห6งพลเมือง          2(2-0-4) 
    Citizenship Ethics 
 

 1.4  กลุ<มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เรียนไม<น�อยกว<า 6 หน<วยกิต ให�เลือก 
ศึกษาจากวิชาต6อไปนี้ 

  1) บังคับเรียน 1 รายวิชา 
   GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล�อม                    2(1-2-3) 
    Life and Environment   
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  2) เลือกเรียนตามความสนใจ ไม<น�อยกว<า 2 รายวิชา 
    GE-040-002   การคิดและการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
    Thinking and Decision Making 
    GE-040-003   คณิตศาสตร�เพ่ือชีวิต          2(1-2-3) 
    Mathematics for Life 
    GE-040-004   ทักษะและการรู�สารสนเทศในยุคดิจิตัล        2(1-2-3) 
    Skills and Information Literacy in Digital Age 
    GE-040-005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน        2(1-2-3) 
    Information Technology for Work 
    GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม        2(1-2-3) 
    Thai Herb for Health and Beauty  
    GE-040-007   วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสร�างสุข        2(1-2-3) 
    Science and Technology for Happiness 
 1.5  กลุ<มวิชากีฬาและนันทนาการ เรียนไม<น�อยกว<า 2 หน<วยกิต 
    GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ              2(1-2-3) 
    Sport and Recreation for Health 
 

2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม<น�อยกว<า  134  หน<วยกิต 
   2.1 กลุ<มวิชาชีพครู   51 หน<วยกิต  
 วิชาชีพครู  37 หน<วยกิต  
    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 34 หน<วยกิต                   

ED-002-101  ความเป$นครู            3(2-2-5) 
To Be a Teacher 

ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา           3(2-2-5) 
        Philosophy of Education 

ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู                       2(1-2-3) 
     Language and Culture for Teachers 

ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมต6างประเทศสําหรับครู         2(1-2-3) 
       Foreign Language and Culture for Teachers 

ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู              3(2-2-5) 
   Psychology and Guidance  for Teachers 

ED-002-206  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 
                Curriculum Design and Development 

ED-002-207  การจัดการเรียนรู�และการจัดการชั้นเรียน         3(2-2-5) 
                Learning Management and Classroom Management 

ED-002-208  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        3(2-2-5) 
   Educational Innovation and Information Technology 
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ED-002-309  การวัดและประเมินผลการเรียนรู�           3(2-2-5) 
            Learning Measurement and Evaluation 

ED-002-310  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 
                Education Administration and  Quality Assurance 

ED-002-311   ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 
                 Teaching Skills and Techniques 
ED-002-412  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�         3(2-2-5) 

                Research for Learning Development 

       2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม<น�อยกว<า   3  หน<วยกิต 

ED-003-313  สัมมนาปnญหาการศึกษา          3(2-2-5)   
        Seminar on Educational Problems 

ED-003-314  การจัดกิจกรรมร6วมหลักสูตร            3(2-2-5)  
       Co-curriculum Activity  
ED-003-315  การใช�และการบํารุงรักษาอุปกรณ�เทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 

        Operation and Maintenance of Educational  
 Technology Equipment 

ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา         3(2-2-5)   
       Information Technology in Education 
ED-003-317  การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา       3(2-2-5) 
        Production and Presentation of Educational Multimedia  
ED-003-318  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช6วยสอน        3(2-2-5) 

        Computer-Assisted Instruction Development 
ED-003-319  การสร�างแบบทดสอบ          3(2-2-5) 
       Test Construction 
ED-003-320  การวัดจิตพิสัย           3(2-2-5) 
       Measurement of Affective Domain 
ED-003-321  การประเมินผลการเรียนด�านการปฏิบัติ         3(2-2-5) 
       Performance Evaluation 
ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�         3(2-2-5)  

Research and Development of Learning Innovation 
ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�         3(2-2-5) 

Qualitative Research for Learning Development  
ED-003-324 การสร�างเครื่องมือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�        3(2-2-5)  

Construction of Research Instruments for Learning         
Development  

ED-003-325  โปรแกรมประยุกต�ด�านสถิติและวิจัย        3(2-2-5) 
        Statistical Packages for Research 
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ED-003-326 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย         3(2-2-5) 
      Computer Programs for Research  
ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ6น          3(2-2-5) 

        Child and Adolescent Psychology  
ED-003-328  บุคลิกภาพและการปรับตัว         3(2-2-5) 

                Personality and Adaptation  
ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให�คําปรึกษาในสถานศึกษา       3(3-0-6) 

   Theories and Techniques of Counseling in  
   Educational Institution 

ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบ้ืองต�นและการปรึกษารายบุคคล       3(2-2-5)   
                 Basic Counseling Skills and Individual Counseling 

ED-003-331  เทคนิคกลุ6มในการปรึกษา          3(2-2-5) 
  Group Techniques in Counseling 
ED-003-332  การศึกษาแบบเรียนรวม           3(2-2-5) 
       Inclusive Education 
ED-003-333  พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู          2(1-2-3) 

        Physical Education and Health Education for Teachers  
ED-003-334   ผู�กํากับลูกเสือ–เนตรนารี– ยุวกาชาด         2(1-2-3) 

         Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides 

   2.1.3 วิชาการฝrกประสบการณ�วิชาชีพ 14 หน<วยกิต 

*ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1             1(60) 
                Practicum 1 
*ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2              1(60) 
                Practicum 2  
ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(360) 
             Internship 1 
ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(360) 

              Internship 2 
*เป$นรายวิชาในกลุ6มวิชาชีพครูบังคับ 
 

  2.2 กลุ<มวิชาเอก 83 หน<วยกิต ให�ศึกษาจากรายวิชาต6อไปนี้ 
    2.2.1 วิชาเอก    73 หน<วยกิต 

1) วิชาเอกบังคับ 52 หน<วยกิต      
ED-023-201 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�  1                       3(3-0-6) 

   Mathematics for Science  1 
ED-023-202 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�  2      3(3-0-6) 
  Mathematics for Science  2 
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ED-012-101 เคมี 1          3(3-0-6) 
   Chemistry 1 

ED-012-102 ปฏิบัติการเคมี 1                   1(0-3-0) 
   Chemistry Laboratory 1 

ED-012-103 เคมี 2                   3(3-0-6) 
   Chemistry 2 

ED-012-104 ปฏิบัติการเคมี 2         1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 2     

ED-012-105 ชีววิทยา 1                                                        3(3-0-6) 
   Biology 1 

ED-012-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                  1(0-3-0) 
   Biology Laboratory  1 

ED-012-107 ชีววิทยา 2                  3(3-0-6) 
   Biology 2 

ED-012-108 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                  1(0-3-0) 
   Biology Laboratory 2     

ED-012-209 ฟ\สิกส� 1                    3(3-0-6) 
   Physics  1 

ED-012-210 ปฏิบัติการฟ\สิกส� 1                  1(0-3-0) 
   Physics Laboratory 1 

ED-012-211 ฟ\สิกส� 2                    3(3-0-6) 
   Physics 2 

ED-012-212 ปฏิบัติการฟ\สิกส�  2                  1(0-3-0) 
   Physics Laboratory 2     

ED-012-313 ดาราศาสตร�และอวกาศ                  3(3-0-6)
   Astronomy and Space 

ED-012-314 เทคโนโลยีพลังงาน                    3(3-0-6)
   Energy Technology 

ED-012-315 นิเวศวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพ      3(2-2-5) 
  Ecology and Biological Diversity  

  ED-012-416 วิทยาศาสตร�เก่ียวกับโลก        3(3-0-6) 
   Earth Science 

  ED-012-317 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�                 2(1-2-3) 
   English for Science 

  ED-012-418 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร�                  3(2-2-5) 
   Research Methods in Science 
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  ED-012-419 สถิติศาสตร�และการวิจัยเบ้ืองต�น       3(2-2-5) 
   Basic Statistics and Research 

  ED-012-420 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร�                2(1-2-3) 
   English for Science Teachers 
 

2) วิชาเอกเลือก  21  หน<วยกิต         
   ED-013-301 เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
   Fundamentals of Organic Chemistry 
   ED-013-302 เคมีประยุกต�          2(2-0-4)   
   Applied Chemistry 
   ED-013-303 เคมีอนินทรีย�พ้ืนฐาน        3(2-2-5) 
   Fundamentals of Inorganic Chemistry 
   ED-013-304 ชีวเคมีพ้ืนฐาน         3(2-2-5) 
   Fundamentals of Biochemistry     
   ED-013-205 สรีรวิทยาท่ัวไป         3(2-2-5)

    General Physiology 
   ED-013-206 สัตววิทยา                   3(2-2-5) 
   Zoology 
   ED-013-207 พันธุศาสตร�                   3(2-2-5) 
   Genetics 
   ED-013-308 จุลชีววิทยาท่ัวไป                   2(1-2-3) 
   General Microbiology 
   ED-013-209 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต�น        3(3-0-6) 
   Introduction to Bioinformatics      
   ED-013-310 ฟ\สิกส�ยุคใหม6                   3(3-0-6) 
   Modern Physics 
   ED-013-311  วัสดุศาสตร�         3(3-0-6) 
   Material Science 
   ED-013-412 นาโนเทคโนโลยี                   3(3-0-6) 
   Nanotechnology     
   ED-013-313 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี      2(2-0-4) 
   Nature of Science and Technology 

  ED-013-314  นิติวิทยาศาสตร�เบ้ืองต�น        3(2-2-5) 
   Introduction to Forensic Science 
   ED-013-315  ธรณีวิทยา         3(3-0-6) 
   Geology 
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  ED-013-316 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล�อม             3(3-0-6) 
   Fundamentals of Environmental Science 
   ED-013-317 เคมีสิ่งแวดล�อม              3(3-0-6) 
   Environmental Chemistry 
   ED-013-318 สิ่งแวดล�อมศึกษา         3(3-0-6) 
   Environmental Education 
   ED-013-319 สิ่งแวดล�อมกับการพัฒนา          3(3-0-6) 
   Environment and Development 
   ED-013-320 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต�น          3(3-0-6) 
   Introduction to Meteorology 
   ED-013-321 วิทยาศาสตร�ภัยพิบัติและการปJองกัน        3(3-0-6) 
   Disaster Science and Prevention     
    

    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก  6  หน<วยกิต   
 ED-012-421 ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร�      3(2-2-5) 

   Skills and Techniques for Teaching Science 
 ED-012-422 นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร�       3(2-2-5) 

Science Teaching Innovation   
 

    2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หน<วยกิต                      
   ED-013-322 การวิเคราะห�หลักสูตรวิทยาศาสตร�          2(2-0-4) 

 Science-Curriculum Analysis 
  ED-013-423 สัมมนาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป        2(1-2-3) 

 Seminar on General Science  
  ED-013-424 สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร�       2(1-2-3) 

 Seminar on Science Teaching  
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน<วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� และต�องไม6เป$น

รายวิชาท่ีกําหนดให�เรียนโดยไม6นับหน6วยกิตรวมในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไม6ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล�ว 
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     3.1.4 แผนการศึกษา  

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป แผนการเรียน 5 ป� 

ป�การศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 

GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาสังคมศาสตร� 

GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาคณติศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี

GE-040-001 ชีวิตกับสิ่งแวดล�อม  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู(การศึกษา) 

ED-002-102 ปรัชญาทางการศึกษา  3(2-2-5) 
ED-002-104 ภาษาและวัฒนธรรมต6างประเทศสําหรับ

ครู   
 2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-101 เคมี 1  3(3-0-6) 
ED-012-102 ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-0) 
ED-012-105 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
ED-012-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-0) 

  รวม 21 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาสังคมศาสตร� 

GE-030-005 กาฬสินธุ�ศึกษา 
 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชามนุษยศาสตร� 

GE-020-007 ภูมิปnญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน  2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 

GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาสังคมศาสตร� 

GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา  2(2-0-4) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาชีพครู(การศึกษา) 

ED-002-101 ความเป$นคร ู  3(2-2-5) 
ED-002-103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 
 

ED-012-107 ชีววิทยา 2 ED-012-105 
ชีววิทยา 1 

3(3-0-6) 

ED-012-108 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ED-012-106
ปฏิบัติการ   
ชีววิทยา 1 

1(0-3-0) 

ED-012-103 เคมี 2 ED-012-101 
เคมี 1 

3(3-0-6) 

ED-012-104 ปฏิบัติการเคมี 2 ED-012-102
ปฏิบัติการเคมี 1 

1(0-3-0) 

  รวม 22 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาคณติศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี

GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ  2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 

GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชา
มนุษยศาสตร� 

GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิต  3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชากีฬาและ
นันทนาการ 

GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู
(การศึกษา) 

ED-002-207 การจัดการเรยีนรู�และการจัดการช้ัน
เรียน 

 3(2-2-5) 

ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 

 3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-023-201 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร� 1  3(3-0-6) 
ED-012-209 ฟ\สิกส� 1  3(3-0-6) 
ED-012-210 ปฏิบัติการฟ\สิกส� 1  1(0-3-0) 

   รวม 22 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 

GE-010-005 การอ6านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การนําไปใช� 

 2(2-0-4) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชาคณติศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลย ี

GE-040-004 ทักษะและการรู�สารสนเทศในยุคดจิิตัล  2(1-2-3) 

หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ6มวิชา
มนุษยศาสตร� 

GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน  2(2-0-4) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู
(การศึกษา) 

ED-002-205 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับคร ู  3(2-2-5) 
ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-211 ฟ\สิกส� 2 
ED-012-209 

ฟ\สิกส� 1 
3(3-0-6) 

ED-012-212 ปฏิบัติการฟ\สิกส� 2 
ED-012-210 

ปฏิบัติการฟ\สิกส� 1 
1(0-3-0) 

ED-023-202 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร� 2 ED-023-201 
คณิตศาสตร�สําหรับ

วิทยาศาสตร� 1 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกเลือก) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 1  3(x-x-x) 

  รวม 22 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู
(การศึกษา) 

ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 3(2-2-5) 

ED-002-311 ทักษะและเทคนิคการสอน  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-317 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�  2(1-2-3) 

ED-012-314 เทคโนโลยีพลังงาน  3(3-0-6) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกเลือก) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 2  3(x-x-x) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 3  3(x-x-x) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 4  3(x-x-x) 

  รวม 20 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

(วิชาเลือกวิชาเอก
หรือการสอนวิชาเอก
เพ่ิมเตมิ) 

ED-013-322 การวิเคราะห�หลักสตูรวิทยาศาสตร�  2(2-0-4) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู
(การศึกษา) 

ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-313 ดาราศาสตร�และอวกาศ  3(3-0-6) 
ED-012-315 นิเวศวิทยากับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ED-012-107 
ชีววิทยา 2 

หรือเรียนพร�อมกันได� 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกเลือก) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 5  2(x-x-x) 
Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 6  2(x-x-x) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 7  2(x-x-x) 

วิชาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 

  รวม 20 หน<วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29

ป�การศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู
(การศึกษา) 

ED-002-412 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู(เลือก) 
Xx-xxx-xxx วิชาชีพครูเลือก 1  3(x-x-x) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-420 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร�  2(1-2-3) 

ED-012-416 วิทยาศาสตร�เก่ียวกับโลก  3(3-0-6) 

ED-012-419 สถิติศาสตร�และการวิจัยเบ้ีองต�น  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

 การสอนวิชาเอก 

ED-012-421 ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร�  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู (การฝ^ก
ประสบการณ�

วิชาชีพ) 

ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  1(60) 

วิชาเลือกเสร ี Xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 
  รวม 21 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

(เอกบังคับ) 

ED-012-418 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร�  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

การสอนวิชาเอก 

ED-012-422 นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร�  3(2-2-5) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 
วิชาเอก 

        (เอกเลือก) 

Xx-xxx-xxx วิชาเอก(เอกเลือก) 8  3(x-x-x) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

(วิชาเลือกวิชาเอก
หรือการสอนวิชาเอก

เพ่ิมเตมิ) 

ED-013-423 สัมมนาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป  2(1-2-3) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู (การฝ^ก
ประสบการณ�

วิชาชีพ) 

ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ED-005-435 
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1 

1(60) 

  รวม 12 หน<วยกิต 
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ป�การศึกษาท่ี 5 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รายวิชาบังคับก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู (การฝ^ก
ประสบการณ�

วิชาชีพ) 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ED-005-436 
การปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 

6(360) 

  รวม 6 หน<วยกิต 
 
 

ป�การศึกษาท่ี 5 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รายวิชาท่ีต�องเรียน

ก<อน 

หน<วยกิต 
(ทฤษฎี-

ปฏิบัติ-ศึกษา
ด�วยตนเอง) 

หมวดวิชาชีพ
เฉพาะ 

วิชาชีพครู (การฝ^ก
ประสบการณ�

วิชาชีพ) 

ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ED-005-537 
การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6(360) 

  รวม 6 หน<วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

กลุ<มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

  GE-010-001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
     Foundation English 

การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันด�วยการฟnง พูด อ6าน และเขียน
เ ก่ียว กับการบรรยายสิ่ ง ท่ี ทําอยู6 เป$นประจํ า การเล6 า เรื่ อง ท่ี เ กิด ข้ึนในอดีต               
การบรรยายแฟชันและรู ปแบบการแต6 ง ตั ว  การ เล6 าประสบการณ� ชี วิ ต                    
การเปรียบเทียบสิ่งท่ีมนุษย�และธรรมชาติสร�างข้ึน  การอภิปรายเก่ียวกับการบริหาร
เวลา 
Use of English language for daily communication through listening, 
speaking, reading and writing about describing permanent situation; 
telling personal story from the past; describing fashion and clothing style; 
telling life experience; comparing natural and human- made thing; 
discussing about time management. 
 

  GE-010-002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
     Thai for Communication 

ความรู�พ้ืนฐานการใช�ภาษาไทย  ทักษะการใช�ภาษาด�านการพูด การฟnง การอ6านและ
การเขียน เ พ่ือใช� เป$นเครื่อง มือในการศึกษาหาความรู�  และการสื่อสารใช�
ชีวิตประจําวันอย6างมีประสิทธิภาพ 
Basic knowledge of Thai usage; skills in speaking, listening, reading and 
writing; as a tool for effective study and daily life communication. 

 
  GE-010-003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
     English for Communication 

ทักษะการพูด การฟnง การอ6านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน�นทักษะการพูดและ
การฟnง  การเลือกใช�ภาษาท่ีเหมาะสมและสุภาพในการสนทนา  สํานวนภาษาท่ี
เหมาะสม  โครงสร�างไวยากรณ�พ้ืนฐานเพ่ือการติดต6อสื่อสารในสถานการณ�ต6าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และในสถานท่ีทํางานจริงอย6างมีประสิทธิภาพ 
English language skills in speaking, listening, reading, and writing, with an 
emphasis on speaking and listening skills; selection of an appropriate and 
polite language for conservation; appropriate idiom; basic grammar 
structure for effective communication in various daily life situation and 
in working place. 
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  GE-010-004 สุนทรียภาพในภาษาไทย 2(2-0-4) 
Aesthetics in Thai Language 
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางภาษา กลวิธีการสร�างสรรค�และ
สื่อสารภาษาท่ีมีสุนทรียภาพในคําและสุนทรียภาพในรูปแบบ งานเขียนเชิงสร�างสรรค�
ท้ัง ร�อยแก�วและร�อยกรอง 
Meaning and importance of language aesthetics; strategy of creation and 
communication with words and format aesthetics; creative writing both 
in prose and poetry. 

 
  GE-010-005 การอ<านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการนําไปใช� 2(2-0-4) 

English Reading and Writing for Usage 
ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษผ6านการเรียนรู�จากสื่อต6าง ๆ ท่ีถูกใช�ในการซ้ือขายสินค�า
การทําธุรกรรมทางการเงิน การเดินทางท6องเท่ียว และการส6งการ�ดในโอกาสต6าง ๆ
โดยเน�นการใช�ทักษะการอ6านและการเขียนเพ่ือใช�เป$นเครื่องมือในการติดต6อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
English using skills through various media used in shopping, banking, 
traveling, and card sending with an emphasis on reading and writing skills 
as a tool for effective daily life communication. 
 

  GE-010-006 การอ<านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค�ท่ัวไป 2(2-0-4) 
Reading and Writing English for General Purpose 
การอ6านและตีความข�อความจากสื่อต6าง ๆ โดยใช�กลวิธีการเดาความหมายจากการ
สร�างคํา ตัวชี้แนะในบริบท การใช�พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย การอ6านคําแนะนํา 
ปJายสัญลักษณ� ฉลากยา และผลิตภัณฑ� การเขียนแนะนําตนเอง และผู�อ่ืน การเขียน
เพ่ือการสมัครงาน 
Reading and interpreting of message from various source using a meaning 
guess technique from contextual word; usage of English-Thai dictionary; 
reading instruction, sign, drug and product label; writing about one- self 
and others introduction; writing for job application. 
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  GE-010-007 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
Chinese for Daily Life Communication 
ระบบสัทอักษรจีน  ความสัมพันธ�ระหว6างสัทอักษรจีนกับตัวอักษรจีน ไวยากรณ�จีน 
คําศัพท� และรูปแบบประโยคท่ีเก่ียวข�องกับคนทักทาย ครอบครัวของฉัน             การ
ซ้ือของ การบอกเวลา การทํางาน และกิจกรรมชื่นชอบ ฝ^กการใช�ภาษาจีน 
Chinese phonetic system; relationship between Chinese phonetics and 
alphabet; Chinese grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

   
 
  GE-010-008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

English for Communication in Daily Life 
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันในระดับท่ีสูงข้ึนด�วยการฟnง พูด 
อ6าน และเขียนเก่ียวกับการบรรยายบุคลิกภาพ  การอภิปรายปnญหาสิ่งแวดล�อมและ
แนวทางแก�ไข  การอภิปรายสัมพันธภาพท่ีดี  การบรรยายคุณสมบัติท่ีนําไปสู6
ความสํ า เร็ จ   การพูดคุยเ ก่ียว กับแนวดนตรีและบทเพลงในความทรงจํ า                 
การอภิปรายการท6องเท่ียวท่ีชื่นชอบ 
Usage of English language for daily communication at a higher level 
through listening, speaking, reading, and writing about people’s 
 personality; discussing environmental problem and solution; discussing 
good relationship; describing quality for success; talking about music and 
memorable song; discussing travel preference. 

 
  GE-010-009 การอ<านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 

Academic English Reading and Writing  
การอ6านเพ่ือความเข�าใจและการเขียนย6อหน�าในหัวข�อเก่ียวกับข�อมูลส6วนบุคคล
ครอบครัว สิ่งของในบ�าน โฆษณาสินค�า การบริการอาหาร กิจกรรมในเวลาว6าง และ
สถานท่ีน6าสนใจ 
Comprehension reading and paragraph writing on topic related to 
personal profile, family and items at home, product advertisement, food 
service; free-time activity, and interesting place.  
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GE-010-010 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
Vietnamese for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเวียดนาม ความสัมพันธ�ระหว6างสัทอักษรกับตัวอักษรเวียดนาม 
ไวยากรณ�เวียดนาม คําศัพท� และรูปแบบประโยคท่ีเก่ียวข�องกับการทักทาย 
ครอบครัวของฉัน การซ้ือของ การบอกเวลา การทํางาน และกิจกรรมท่ีชื่นชอบ  
Vietnamese phonetic system, relationship between Vietnamese 
phonetics and alphabet, Vietnamese grammar, vocabulary and sentence 
format related to greeting, my family, shopping, time telling, working and 
favorite activity. 
 

  GE-010-011 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
Laos for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรลาว ความสัมพันธ� ระหว6 า งสัท อักษรลาวกับตัว อักษรลาว       
ไวยากรณ�ลาว  คํา ศัพท�  และรูปแบบประโยค ท่ี เ ก่ียวข� อง กับการ ทักทาย         
ครอบครัวของฉัน การซ้ือของ การบอกเวลา การทํางาน และกิจกรรมท่ีชื่นชอบ 
Laos phonetic system, relationship between Laos phonetics and 
alphabet, Laos grammar, vocabulary and sentence format related to 
greeting, my family, shopping, time telling, working and favorite activity. 

 
  GE-010-012 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

Khmer for Communication in Daily Life 
ระบบสัทอักษรเขมร ความสัมพันธ�ระหว6างสัทอักษรเขมรกับตัวอักษรเขมร ไวยากรณ�
เขมร คําศัพท� และรูปแบบประโยคท่ีเก่ียวข�องกับการทักทาย ครอบครัวของฉัน    
การซ้ือของ การบอกเวลา การทํางาน และกิจกรรมท่ีชื่นชอบKhmer phonetic 
system, relationship between Khmer phonetics and alphabet, Khmer 
grammar, vocabulary and sentence format related to greeting, my family, 
shopping, time telling, working and favorite activity. 
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กลุ<มวิชามนุษยศาสตร� 
  GE-020-001 จริยธรรมเพ่ือการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

Morality for Living 
ความหมายและบอกชนิดของจริยธรรมในทัศนะของปรัชญา ศาสนา ท้ังตะวันออก 
และตะวันตก  ปรัชญาความจริงของชีวิต โดยเน�นจริยธรรมตามแนวศาสนาพุทธ 
คริสต� อิสลาม พราหมณ�-ฮินดู ฯลฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให�มีคุณค6าโดยเน�นการ
พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน 
Meaning and origin of morality in philosophy and religious point of view 
both Eastern and Western philosophy; truth of life focusing on morality 
according to Buddhism, Christianity, Islam, Brahmanism-Hinduism etc; life 
quality improvement with valuing focusing on self, people and work 
improvement. 

   
  GE-020-002 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

Aesthetics for Life 
คุณค6าทางสุนทรียศาสตร�ด�านดนตรี นาฏศิลปw และศิลปะ เพ่ือให�เกิดจิตใจท่ีดีงาม 
จากการสัมผัสและการรับรู�ศาสตร�แต6ละแขนง ซ่ึงนํามาด�วยความชื่นชมคุณค6า
สุนทรียภาพ 
Aesthetic values in music, classical dance and arts for building virtuous 
mind through feeling and perception of each discipline resulting in an 
appreciation of aesthetic value. 

 
  GE-020-003 การรู�สารสนเทศ 2(2-0-4) 

Information Literacy 
แนวคิดและความสําคัญของการรู�สารสนเทศกับการศึกษา  กระบวนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู�สารสนเทศ การคัดเลือกแหล6งและทรัพยากรสารสนเทศ                       การ
สืบค�นสารสนเทศ การประเมินคุณค6าของสารสนเทศ การวิเคราะห�และสังเคราะห�
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต6าง ๆ 
Concept and importance of information literacy with education; process 
development of information literacy skill; selecting source of 
information; information searching; evaluation of information value; 
information analysis and synthesis; information composition and 
presentation in various formats. 
 

   
 
 



 

 

37

  GE-020-004 ภาวะผู�นําและการจัดการ 2(2-0-4) 
Leadership and Management 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู�นํา          การ
สร�างทีมงานและการทํางานเป$นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ                 การ
จัดตนเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการ     ความ
ขัดแย�ง การจัดการเชิงกลยุทธ� แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําและการจัดการ 
Concept and theory of leadership; personality, characteristic and role of 
a leader; team building and working; management principle and theory; 
self- management; crisis management; change management; conflict 
management; strategic management; guide- line for leadership 
development and management. 

 
  GE-020-005 พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 

Human Behavior and Self-Development 
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย� สาเหตุและปnจจัยแห6งพฤติกรรม 
แนวคิดในการพัฒนาตนเพ่ือการทํางานร6วมกับผู�อ่ืนอย6างมีความสุข ศิลปะในการสร�าง
มนุษย�สัมพันธ� การติดต6อสื่อสารและอยู6ร6วมกันในสังคมอย6างมีความสุข 
Meaning, concept and theory of human behavior; cause and factor of 
behavior; concept of self- development for happy working with others; 
arts of human relation building; communication and happily social co-
existence. 

 
  GE-020-006 คุณค<าของมนุษย�ในการดํารงชีวิต 2(2-0-4) 

Human Value and Living 
ความหมายชองชีวิตและพัฒนาการของมนุษย� แนวความคิด ความเชื่อ และความมี
เหตุผลของมนุษย� คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต เอกลักษณ�ของวัฒนธรรม
และมารยาทไทย ภูมิปnญญาท�องถ่ิน และเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอย6างมี
ความสุข 
Meaning of life and human development; concept, belief, and human 
reasoning; moral, ethics of living; Thai culture and manner identity; local 
wisdom and sufficiency economy for happy living. 
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  GE-020-007 ภูมิป̂ญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 2(2-0-4) 
Wisdom for Local Development 
แนวคิดและความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับภูมิปnญญา  ภูมิปnญญาท�องถ่ินกับการดํารงชีวิต  
ภูมิปnญญาท�องถ่ินกับการพัฒนาของชุมชน  ภูมิปnญญาท�องถ่ินกับผลกระทบทางสังคม
และกระแสโลกาภิวัตน�  การพัฒนาภูมิปnญญาท�องถ่ินสู6สากล 
Concept and basic knowledge of wisdom; local wisdom and living; local 
wisdom and community development; local wisdom and impact of 
society and globalization; development of local wisdom for 
internationalization. 

 
  GE-020-008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 

Personality Development 
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ ปnจจัยท่ีมีอิทธิพลต6อบุคลิกภาพ 
เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู�เก่ียวกับตนและการพัฒนาตนเอง  สุขภาพจิต
และการปรับตัว ความงดงามแห6งบุคลิกภาพ  
Meaning, concept, and theory of personality; factor influencing 
personality; technique and method of personality improvement; self-
perception and self- development; mental health and improvement; 
beauty of personality. 

 
กลุ<มวิชาสังคมศาสตร� 
  GE-030-001 พลวัตทางสังคมโลก  3(3-0-6) 

World Social Dynamics 
วิวัฒนาการทางด�านสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และระบอบการเมืองการ
ปกครองของโลก สถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต6อสังคมไทยและ   
สังคมโลก การปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
Evolution of society, culture, economic system, and politics in the world; 
changing situation affecting Thai and world society; adjustment of one-
self in the changing of the world. 
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  GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
Law in Daily Life 
ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป หลักกฎหมายเก่ียวกับลักษณะบุคคล ทรัพย� 
ครอบครัวและมรดก เอกเทศสัญญาชีวิตประจําวัน พินัยกรรม กระบวนการยุติธรรม
เบ้ืองต�น หลักกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิมนุษยชน 
Basic knowledge about general law; legal principle of person property, 
thing, family, and legacy; contract in daily life; basic justice procedure; 
criminal principle; criminal justice procedure; human right. 

 
  GE-030-003 พหุวัฒนธรรมศึกษา 2(2-0-4) 

Multiculturalism Studies 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรม
ภาคเหนือและวัฒนธรรมภาคใต�  การวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีมีผลกระทบต6อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย� 
Meaning and importance of culture, cultural diversity, Eastern and 
Western culture, Thai culture, Isan culture, northern and southern 
culture; analysis of change in society and globalization affecting culture 
and human way of life. 

 
  GE-030-004 ประชาคมอาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 

ASEAN Community Studies 
แนวคิดและหลักการของประชาคมเอาเซียน เปJาหมายและยุทธศาสตร�ของอาเซียน  
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก ข�อดีและข�อด�อยของการร6วมเป$นสมาชิกของอาเซียน การปรับตัวของไทยเพ่ือ
รองรับการเป$นสมาชิกของอาเซียน 
Concept and principle of ASEAN member; goal and strategy of ASEAN; 
politics, governance, economy, society, education, and culture of ASEAN 
countries; advantage and disadvantage of being as ASEAN member; 
Thailand adaptation for being as ASEAN countries. 
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  GE-030-005 กาฬสินธุ�ศึกษา 2(2-0-4) 
Kalasin Studies 
ประวัติความเป$นมาของกาฬสินธุ� ประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ รายได� และเศรษฐกิจ 
ภูมิปnญญาท�องถ่ิน แหล6งท6องเท่ียวและโบราณสถาน ปnญหาและแนวทางแก�ปnญหา
ด�านเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ� บทบาทมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�ในการพัฒนา
ท�องถ่ิน 
History and background of Kalasin; tradition culture, income and 
economy; local wisdom; tourism attractive site and historical place; 
problem and solution of Kalasin economy; Kalasin University’s role for 
local development. 

 
  GE-030-006 เพศวิถีศึกษา 2(2-0-4) 

Sexuality Education 
แนวคิดและความสําคัญของเพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ� พัฒนาการทางเพศ สุขอนามัย
ของวัยเจริญพันธุ� และการดูแลสุขภาพตามช6วงวัยอายุ ค6านิยมและความหลากหลาย
ทางเพศ สัมพันธภาพระหว6างบุคคล สถานภาพและสถาบันครอบครัว ทักษะการ
ต6อรองและการสื่อสารตามเพศ พฤติกรรมเสี่ยงตามเพศ การปJองกันโรคติดต6อทาง
เพศสัมพันธ� การเข�าถึงแหล6งบริการสุขภาพท่ีเป$นมิตร อิทธิพลของ   สื่อสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต6อเพศวิถี 
Concept and importance of sexuality; reproductive sanitation; sex 
development; health of reproductive age and health caring at different 
age; value and sexual diversity; interpersonal relation; status and family 
institution; skill in sexual negotiation and communication; sexual risk 
behavior; prevention of sexual transmitted disease; friendly health care 
service access; influence of media, society and culture on sexuality. 

 
  GE-030-007  จริยธรรมแห<งพลเมือง 2(2-0-4) 

Citizenship Ethics 
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรมแห6งพลเมือง สิทธิหน�าท่ีของพลเมือง และสิทธิ
แห6งความเป$นมนุษย� สาเหตุ ประเภท สถานการณ�การทุจริต การปJองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จิตสํานึกสาธารณะ สิทธิชุมชนกับการดูแลประโยชน�ส6วนรวม 
ความกตัญ�ูต6อแผ6นดิน 
Meaning and importance of ethics of citizen; right and duty of citizen and 
human right; cause, type, and corruption situation and anti- corruption; 
public consciousness, community right and public interest protection; 
gratitude towards country. 
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กลุ<มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี 
  GE-040-001 ชีวิตกับส่ิงแวดล�อม 2(1-2-3) 

Life and Environment 
ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดล�อม ความสัมพันธ�ระหว6างมนุษย�กับ
สิ่งแวดล�อม นิเวศวิทยาเบ้ืองต�นและระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ พลังงานทดแทน และการอนุรักษ�พลังงาน  สถานการณ�
และปnญหาสิ่งแวดล�อมระดับโลกและประเทศไทย การอนุรักษ�และการจัดการ
สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใช�ประโยชน�อย6างยั่งยืน 
Meaning and importance of environment; relationship between human 
and environment; basic ecology and ecological system; biological 
diversity; natural resource, pollution, alternative energy and energy 
conservation; situation and environment problem around the world and 
Thailand; conservation and management of environment and natural 
resource for sustainable usage. 

 
  GE-040-002 การคิดและการตัดสินใจ 2(1-2-3) 

Thinking and Decision Making 
หลักการและกระบวนการคิด การคิดระดับสูง ได�แก6 การคิดวิเคราะห� การคิด
สังเคราะห� การคิดวิจารญาณ การคิดสร�างสรรค� การแก�ปnญหาเชิงวิทยาศาสตร�      
การใช�เหตุผล การประยุกต�การคิดและการตัดสินใจท่ีสมเหตุผลในการแก�ปnญหาการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 
Principle and thinking process; high order thinking such as analytic, 
synthetic, critical, creative; scientific problem- solving; reasoning usage; 
application of reasonable thinking and decision making for solving daily 
living problem. 

 
  GE-040-003 คณิตศาสตร�เพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

Mathematics for Life 
การคิด กระบวนการและรูปแบบการคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร� ตรรกศาสตร� 
การให�เหตุผล การแปลความหมายทางคณิตศาสตร� การเปรียบเทียบหน6วยวัด  อัตรา
การเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบ้ีย ภาษี การประยุกต�คณิตศาสตร�และสถิติเพ่ือการ
ตัดสินใจและแก�ปnญหาในชีวิตประจําวัน 
Thinking, thinking process and form; mathematical process; logic, 
rationalization; mathematical interpretation; comparison of 
measurement unit; exchange rate of currency, interest, tax; application 
of mathematics and statistics for decision making and daily life problem 
solving. 
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  GE-040-004 ทักษะและการรู�สารสนเทศในยุคดิจิตัล 2(1-2-3) 
Skills and Information Literacy in Digital Age 
แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�โครงข6ายอินเตอร�เน็ต 
และการสืบค�นข�อมูลมัลติมีเดีย ระบบฐานข�อมูลเบ้ืองต�น ระบบสารสนเทศและการ
ประยุกต�ใช�ในองค�กร การวิเคราะห�และสังเคราะห�สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบต6าง ๆ กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร�แนวโน�มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต 
Concept and importance of information; computer technology, internet 
network and searching, multimedia information; basic data base system; 
information system and application in organization; information analysis 
and synthesis; various forms of information presentation; law and ethics 
of computer usage; future trend of information technology. 

    
  GE-040-005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 2(1-2-3) 

Information Technology for Work 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต6อชีวิต และ      
การดํารงชีวิตของมนุษย� องค�ประกอบด�านฮาร�ดแวร� การใช�ระบบโปรแกรม          
การใช�โปรแกรมประยุกต�เพ่ือการจัดทําเอกสาร การทําตารางคํานวณ การนําเสนอ
และการจัดฐานข�อมูล การใช�งานโครงข6ายคอมพิวเตอร� การแลกเปลี่ยนข�อมูลบน
ระบบโครงร6างคอมพิวเตอร� การเคารพในทรัพย�สินทางปnญญา 
Information technology system; impact of information technology on 
human life and living; hardware component; program system usage; 
application program usage for making document; calculation table; data 
presentation and database management; usage of computer network; 
data exchange on computer network system; respect for intellectual 
property and copyright. 

   
  GE-040-006 สมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพและความงาม 2(1-2-3) 

Thai Herb for Health and Beauty 
ความหมายและความสําคัญของสมุนไพรไทย ส6วนต6าง ๆ ของพืชสมุนไพร หลักเบ้ืองต�น    
ในการใช�สมุนไพร สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ สมุนไพรเพ่ือความงาม เครื่องสําอาง         
จากสมุนไพร สมุนไพรไทยสู6ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Meaning and importance of Thai herb; part of medicinal plant; 
fundamental of herbal usage; herb and health care; herb for beauty; 
herbal cosmetic; Thai herb in ASEAN. 
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  GE-040-007 วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสร�างสุข 2(1-2-3) 
Science and Technology for Happiness 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต� 
ความก�าวหน�าและผลกระทบของเทคโนโลยี คุณธรรมและจริยธรรมใน                การ
ใช�เทคโนโลยี การสร�างความสุขจากการใช�เทคโนโลยี 
Science and technology; information technology and applied 
communication; advancement and impact of technology; morality and 
ethics in using technology; making happiness from technology usage. 
 

กลุ<มวิชากีฬาและนันทนาการ 
  GE-050-001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) 

Sport and Recreation for Health 
พัฒนาความรู�และทักษะเก่ียวกับวิธีการออกกําลังกาย การเสริมสร�างสมรรถภาพทาง
กาย ฝ^กทักษะการออกกําลังกาย และเลือกกิจกรรมกีฬาท่ีเหมาะสมกับตนเอง รู�หลัก
โภชนาการสําหรับบุคคลวัยต6าง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใช�เวลาว6างให�เป$น
ประโยชน� การเรียนรู�การใช�ชีวิตและการทํางานร6วมกัน ฝ^กการเป$นผู�นําผู�ตามท่ีดี ใน
การดํารงตนในสังคมอย6างมีความสุข ท้ังร6างกาย จิตใจ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Knowledge and exercise skill development; physical fitness 
strengthening; exercise skill practicing and appropriate sport activity 
selection; nutrition for people at various ages; recreation activity 
organization for making use of time; learning to live and cooperate with 
others; leadership and fellowship practicing for living in society with 
physical and mental happiness for developing quality of life. 
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หมวดวิชาเฉพาะด�าน 134 หน<วยกิต 
2.1 กลุ<มวิชาชีพครู  51  หน<วยกิต 

วิชาชีพครู  37  หน<วยกิต 
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  34  หน<วยกิต 

 ED-002-101 ความเปZนครู            3(2-2-5) 
 To Be a Teacher 

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝnงจิตวิญญาณ   ความ
เป$นครู กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู�เก่ียวกับวิชาชีพ
ครู การสร�างความก�าวหน�าและพัฒนาวิชาชีพครูอย6างต6อเนื่อง ใช�ความรอบรู�ใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ�การสอน เพ่ือให�ผู� เรียนคิดวิเคราะห�สังเคราะห� 
สร�างสรรค�สิ่งใหม6 ๆ ได� แสวงหาและเลือกใช�ข�อมูลข6าวสารความรู�เพ่ือให�ทันต6อการ
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ�ระหว6างครูกับผู�เรียนท่ีส6งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู�เรียนมี
จิตวิญญาณความเป$นครูหลักธรรมมาภิบาลและความซ่ือสัตย�สุจริต คุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด ปฏิบัติตนเป$น
แบบอย6างท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให�สังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
State of teacher’s work attributes and standards of teaching profession; 
cultivation of teacher’s spirit; laws related to teachers and teaching 
profession; knowledge management about teaching profession; 
promotion and development of teaching profession on a continual basis; 
using technical skills in a major subject and teaching strategies in order 
to enable learners to think critically and to synthesize for creating new 
things; seeking for and using information and knowledge to keep pace 
with the change; interaction between teachers and learners promoting 
learners’ potential development; maintaining spirit of teachers, 
principles of good governance and honesty, morality and ethics of 
teaching profession, and professional code of ethics by the Teachers' 
Council; behaving as a good model; maintaining the public mind and 
sacrificing for society; and behaving in accordance with professional code 
of ethics. 
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 ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา          3(2-2-5) 
Philosophy of Education 
ปรัชญาการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร�าง การพัฒนาท่ียั่งยืน 
ประยุกต�ใช�เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห�เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  
Educational philosophy; concepts and theories of education; religion, 
economy, society and culture; concepts and strategies in educational 
management for promoting sustainable development; application in 
school development; analysis of education for sustainable 
development. 
 

 ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู                     2(1-2-3) 
Language and Culture for Teachers 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป$นครู การใช�ทักษะการฟnง การพูด การอ6าน การ
เขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย6างถูกต�อง การใช�ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
การอยู6ร6วมกันอย6างสันติ  
Thai language and culture for teachi n g  profession; correct use of 
listening, speaking, reading, and writing skills in Thai for communication; 
using language and culture for peaceful living. 
 

 ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรมต<างประเทศสําหรับครู        2(1-2-3) 
Foreign Language and Culture for Teachers 
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช�ทักษะการฟnง การพูด การอ6าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อความหมายอย6างถูกต�อง การใช�ภาษาและวัฒนธรรม
ต6างประเทศเพ่ือการอยู6ร6วมกันอย6างสันติ 
English language for teaching profession development; correct use of 
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication; 
using foreign language, and cultures for peacefu living.  
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 ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู            3(2-2-5) 
Psychology and Guidance  for Teachers 
จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย� จิตวิทยาการเรียนรู�และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให�คําปรึกษา การให�คําแนะนําช6วยเหลือ
ผู�เรียนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนปฏิบัติการใช�จิตวิทยาเพ่ือความเข�าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู�ของผู�เรียนให�เต็มศักยภาพ  
Basic psychology and human developmental psychology; learning 
psychology and educational psychology; guidance psychology and 
counseling, guidance for helping learners to have well- being; practices 
of using psychology for understanding and promoting students’ learning 
according to theirfull potentials. 
 

 ED-002-206 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
Curriculum Design and Development 
หลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช� การพัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติการวิเคราะห�หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตร  
Principles and concepts for curriculum making; implementation of 
curriculum, curriculum development; practices of curriculum analysis 
and development; curriculum evaluation; and application of evaluation 
results for curriculum development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47

 ED-002-207 การจัดการเรียนรู�และการจัดการช้ันเรียน         3(2-2-5)  
  Learning Management and Classroom Management 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู� การจัดการเรียนรู�และ
สิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู� ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนรู�จักคิด
วิเคราะห� คิดสร�างสรรค�และแก�ปnญหาได� การบูรณาการ การเรียนรู�แบบเรียนรวม
และการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาศูนย�การเรียนในสถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทํา
แผนการเรียนรู�และนําไปสู6การปฏิบัติให�เกิดผลจริง และการสร�างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
Principles, concepts, guidelines for writing a lesson plan:  learning 
management and environment for learning; theories and models of 
learning management in order to enhance learners’ critical thinking, 
creative thinking, and problem -  solving; integration of inclusive 
education and special education management; development of learning 
centers in school; practices of writing a lesson plan and bring it into 
practice; creating a good classroom management climate for learners to 

learn. 
 

 ED-002-208 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5) 
Educational Innovation and Information Technology 
หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกต�ใช� และการประเมินสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู� และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  และ
การประยุกต�ใช� และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู�
และการสื่อสาร  
Principles, concepts, design, application, and evaluation of media and 
innovation; information technology for learning and information 
technology for communication; application and evaluation of media, 
innovation and information technology for learning and communication. 
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 ED-002-309 การวัดและประเมินผลการเรียนรู�          3(2-2-5) 
Learning Measurement and Evaluation 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน  
และปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน และการนําผลการ
ประเมินไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียนได�  
Principles, concepts, and guidelines for learner’s measurement and 
evaluation; practices of learning measurement and evaluation, and 
utilizing evaluation results for learner development. 
 

 ED-002-310 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       3(2-2-5) 
Education Administration and  Quality Assurance 
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู�นําทางการศึกษา วัฒนธรรมในองค�กร 
มนุษยสัมพันธ�ในองค�กร การทํางานเป$นทีม และการจัดการโครงงานและโครงการฝ^ก
อาชีพ หลักการฝ^กอาชีพ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู�และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�อย6างต6อเนื่อง และสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ได�  
Theory and principles of administration, educational leadership, 
organizational culture; human relationship in organization; teamworking 
and  management of project and career training program; principles of 
career training; principles, concepts, and guidelines for educational 
quality management, educational quality assurance; management of 
quality of learning activities and continuous improvement of learning 
quality; and conducting evaluation activities of learning activities and 
going action quality. 
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 ED-002-311  ทักษะและเทคนิคการสอน         3(2-2-5) 
Teaching Skills and Techniques 
ความหมาย ขอบข6าย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน บุคลิกภาพของ
ครูในการสอน  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ การฝ^กทักษะการ
สอน เช6น ทักษะการนําเข�าสู6บทเรียน ทักษะการเร�าความสนใจ การต้ังคําถาม การ
อธิบายและการเล6าเรื่อง การใช�กระดานดํา การใช�กิริยาวาจาท6าทาง การสรุปบทเรียน 
การใช�เพลงและเกมประกอบการสอน การสอนกลุ6มใหญ6 การสอนกลุ6มย6อย วิธีการ
สอนแบบต6าง ๆ เทคนิคการสอนแบบมีส6วนร6วม เทคนิคการสอนโดยใช�กระบวนการ
คิด และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
Meanings, scope, and importance of teaching skills and techniques; 
teacher’s personalities in teaching; student- centered instructional 
management; practices of teaching skills such as lesson introducing, 
arousing, questioning, explaining, narrative telling, blackboard using, 
verbal and nonverbal using, gestures, summarizing, using songs and 
games for teaching; large and small group teaching; teaching methods; 
participatory teaching techniques; teaching techniques using thinking-
process; and application of information and communication technology 
for instructional management. 

  
 ED-002-412 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�         3(2-2-5)
  Research for Learning Development 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย การใช�และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู� การนําผลการวิจัยไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน  และปฏิบัติการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู�เรียน 
Principles, concepts, and guidelines for conducting research; using and 
producing research works for learning development; utilizing research 
results in instructional management; and practices of research for 
developing instruction and learners. 
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2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม<น�อยกว<า  3  หน<วยกิต 

 ED-003-313  สัมมนาป̂ญหาการศึกษา         3(2-2-5)   
Seminar on Educational Problems 
ระบบการจัดสัมมนา และการปฏิบัติการสัมมนาปnญหาการศึกษา 
Seminar systems and practices on organizing a seminar on educational 
problems. 
 

 ED-003-314  การจัดกิจกรรมร<วมหลักสูตร            3(2-2-5)  
      Co-curriculum Activity  

ความหมายและความมุ6งหมายของกิจกรรมร6วมหลักสูตร ประเภทและประโยชน�ของ
กิจกรรมร6วมหลักสูตร ความสัมพันธ�ระหว6างหลักสูตรกับกิจกรรมร6วมหลักสูตร 
ลักษณะของผู�นําและผู�ตามวิถีแห6งประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหารกิจกรรม
ร6วมหลักสูตร การจัดกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปnญหาและแนวทางแก�ปnญหาการจัดกิจกรรมร6วมหลักสูตร การประเมินผลกิจกรรม
ร6วมหลักสูตร และการเลือกจัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมร6วมหลักสูตร 
Meaning and objective of co-curriculum activities; types and advantages 
of co- curriculum activities; relationship between curriculum and co-
curriculum activities; characters of leaders and followers based on 
democracy; principles for administration and management of co-
curriculum activities;  organization of students’ activities in basic 
education school; problems and guidelines for solving problems in co-
curriculum activities; evaluation of co-curriculum activities; and selection 
of projects according to the types of co-curriculum activities. 

  

 ED-003-315 การใช�และการบํารุงรักษาอุปกรณ�เทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 
Operation and Maintenance of Educational  
Technology Equipment 
หลักการ ระบบการทํางาน วิธีใช� และการบํารุงรักษาอุปกรณ�เทคโนโลยีการศึกษา 
และปฏิบัติการใช�และการบํารุงรักษาอุปกรณ�เทคโนโลยีการศึกษา 
Principles, operating systems, methods of usage and maintenance of 
educational technology equipment; and practices of using and 
maintaining educational technology equipment.   
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  ED-003-316 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา            3(2-2-5)   
Information Technology in Education 
การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานของอินเทอร�เน็ต การใช�งาน
อินเทอร� เน็ต  ไปรษณีย� อิ เล็กทรอนิกส�  เวิลด� ไวด� เว็บ  การประชุมทางไกล 
(Teleconference) อินเทอร�เน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการค�นคว�าทาง
การศึกษา และปฏิบัติการสืบค�นข�อมูลจากอินเตอร�เน็ต และรับส6งไปรษณีย�
อิเล็กทรอนิกส�  
Operation of information technology systems; operation of Internet; 
Internet usages; e-mails, www, teleconference, internet in Thai education 
for educational research and development; practices of retrieving 
information from the Internet and sending and receiving e-mails. 
 

 ED-003-317 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา       3(2-2-5) 
Production and Presentation of Educational Multimedia  
ความหมายและความสําคัญของการใช�คอมพิวเตอร�มัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอ การใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการนําเสนอ และปฏิบัติการออกแบบและสร�างผลงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร� เพ่ือการนําเสนอในการเรียนการสอนและการเผยแพร6  
Meaning and importance of using multimedia computer for presentation; 
uses of computer programs for presentation; and practices of designing 
and constructing computer programs for presentation in instruction and 
dissemination. 
 

  ED-003-318 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช<วยสอน       3(2-2-5) 
Computer Assisted Instruction Development 
หลักการ ทฤษฎี การสร�างบทเรียนคอมพิวเตอร�ช6วยสอนแบบต6าง ๆ การออกแบบ 
ข้ันตอนการสร�าง เทคนิควิธีการใช�โปรแกรมนิพนธ� หรือโปรแกรมประยุกต�ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างบทเรียนคอมพิวเตอร�ช6วยสอน การหาประสิทธิภาพของบทเรียน และ
ปฏิบัติการสร�างบทเรียนคอมพิวเตอร�คอมพิวเตอร�ช6วยสอนแบบใดแบบหนึ่ง และ
สามารถนําไปใช�ในห�องเรียนได� 
Principles and theories of constructing various types of computer-
assisted instruction (CAI) lessons; designs and procedures of construction; 
techniques of using authoring programs or applications to construct a 
computer- assisted instruction lesson; investigating efficiency of CAI 
lessons; and practices of constructing a type of CAI lessons and 
implementing it in the classroom. 
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 ED-003-319 การสร�างแบบทดสอบ          3(2-2-5)  
   Test Construction 

ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร�างแบบทดสอบชนิดต6าง ๆ และการ
สร�างแบบทดสอบมาตรฐาน การนําแบบทดสอบไปใช� และการประเมินและปรับปรุง
แบบทดสอบ   
Test types; planning of construction of different types of tests; 
constructing a standardized test; implementing a test; and evaluating 
and improving a test. 
 

  ED-003-320 การวัดจิตพิสัย           3(2-2-5) 
Measurement of Affective Domain 
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสร�าง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัดจิตพิสัย
ไปใช� และปnญหาและแนวทางแก�ไขการวัดจิตพิสัย 
Meaning and features of measurement of affective domain; process of 
measurement; principles and methods of constructing measurement 
tools; checking quality of measurement tools; interpreting and 
implementing measurement results; and problems and solutions of 
measurement of affective domain. 
 

 ED-003-321  การประเมินผลการเรียนด�านการปฏิบัติ         3(2-2-5) 
Performance Evaluation 
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ และจุดมุ6งหมายของการประเมินผลการเรียนด�านการ
ปฏิบัติ การสร�างเครื่องมือวัดและการประเมินผลการเรียนรู�ด�านการปฏิบัติ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการประเมินด�านการปฏิบัติไป
ใช� และปnญหาและแนวทางแก�ไขการประเมินด�านการปฏิบัติ 
Roles, importance, nature, and objectives of performance evaluation; 
constructing tools for measurement and evaluation of performance; 
checking quality of measurement tools; interpreting and applying the 
results of performance evaluation; and problems and solutions of 
performance evaluation. 
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 ED-003-322 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�         3(2-2-5)  
Research and Development of Learning Innovation 
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�  อภิปราย 
ความสําคัญและศึกษากระบวนการของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู�  ฝ^ก
ปฏิบัติการเก็บข�อมูลเพ่ือกําหนดปnญหาการเรียนรู�ของนักเรียน ฝ^กปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� การพัฒนาเครื่องมือเก็บข�อมูล การวิเคราะห�
ข�อมูล และการเขียนโครงร6างการวิจัย ทดลองปฏิบัติการ วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 
การนําเสนอ และประเมินผลการวิจัย  
Concepts, models, and research methods for learning innovation 
development; discussing about importance and process of research and 
development of learning innovations; practices of collecting data for 
determining students’ learning problems; practices of designing research 
model for learning development; developing instruments for collecting 
data, data analysis, and writing a research proposal; conducting research 
for learning development; presentation and evaluation of research. 
 

 ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�         3(2-2-5) 
Qualitative Research for Learning Development  
หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช�ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ ความเท่ียงและความตรงของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การใช�โปรแกรม คอมพิวเตอร�เพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกต�ใช�การวิจัย
เชิงคุณภาพมาใช�ในการวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนรู�  
Basic principles of qualitative research used in research for learning 
development; designing qualitative research in research for learning 
development; qualitative data; analysis of qualitative data; reliability and 
validity of qualitative research; use of computer program in qualitative 
research; and application of qualitative research in research for learning 
development. 
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 ED-003-324 การสร�างเครื่องมือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�        3(2-2-5)  
Construction of Research Instruments for Learning  
Development  
ความหมาย และลักษณะของการเก็บข�อมูลด�านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
หลักและวิธีการสร�างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ปnญหาและแนว
ทางแก�ไขสําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและฝ^กปฏิบัติเพ่ือสร�างเครื่องมือวัดสําหรับ
เก็บข�อมูลของการวิจัยเพ่ือการเรียนรู�  
Meaning and characteristics of data collection on cognitive, affective and 
psychomotor domains; principles and methods of constructing 
instruments, checking quality of instruments; problems and solutions for 
development of measuring instruments; as well as practices of 
constructing measuring instruments for collecting data of research for 
learning. 
 

 ED-003-325 โปรแกรมประยุกต�ด�านสถิติและวิจัย        3(2-2-5) 
Statistical Packages for Research 
การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือคํานวณเก่ียวกับค6าร�อยละ การวัดแนวโน�มเข�าสู6
ส6วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวัดความสัมพันธ� การ
วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง และการทดสอบนอนพาราเมติก เช6น 
ไคสแควร�   
Uses of statistical software package for calculating percentages; 
measures of central tendency, measures of dispersion, hypothesis 
testing, analysis of correlation and regression, One-way and Two-way 
ANOVA, and Non-parametric testing such as chi-square, practices of data 
analysis using a statistical software package. 
          

  ED-003-326  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย         3(2-2-5) 
Computer Programs for Research  
ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการใช�คอมพิวเตอร� ประเภทและลักษณะสําคัญของโปรแกรม
สําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย และการสร�าง
แฟJมข�อมูล (Data file) และการสร�างแฟJมคําสั่ง (Command file) เพ่ือการวิเคราะห�
ข�อมูลลักษณะต6าง ๆ  
Introduction to computer uses; types and features of computer 
programs for research; working process of software programs for 
research; and creating a data file and command file for analysis of various 
data. 
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 ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ<น          3(2-2-5) 
Child and Adolescent Psychology  
ความเข�าใจพ้ืนฐานของจิตวิทยาเด็กและวัยรุ6น วิธีการศึกษาพฤติกรรม การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีพัฒนาการ พฤติกรรมและปnญหาของเด็กและ
วัยรุ6น และการให�ความช6วยเหลือและให�คําปรึกษาเด็กและวัยรุ6น 
Understanding the foundation of child and adolescent psychology; 
methods of behaviour study; growth and development; developmental 
theories; behaviour and problems of children and adolescents; and giving 
assistance and counseling services to children and adolescents. 

 ED-003-328 บุคลิกภาพและการปรับตัว         3(2-2-5) 
Personality and Adaptation  
ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว และกลไกในการปรับตัวเพ่ืออยู6ในสังคมได�อย6างมี
ประสิทธิภาพ 
Introduction to personality; personality theories; personality 
measurement and development; the adjustment; and mechanism in 
adjustment for effectively living in community. 
 

  ED-003-329 ทฤษฎีและเทคนิคการให�คําปรึกษาในสถานศึกษา       3(3-0-6) 
Theories and Techniques of Counseling in Educational Institution 
มโนคติต6างๆ เก่ียวกับธรรมชาติมนุษย� โครงสร�างและพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ธรรมชาติของความวิตกกังวล เปJาหมายของการปรึกษา บทบาทหน�าท่ีของผู�ให�การ
ปรึกษา จรรยาบรรณการเป$นผู�ให�การปรึกษา กระบวนการและข้ันตอนการปรึกษา 
เทคนิคต6าง ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีต6างๆ ประโยชน�และข�อจํากัดของทฤษฎีการปรึกษา
ต6าง ๆ ท่ีใช�ในสถานศึกษา การเลือกสรรและบูรณาการทฤษฎีการปรึกษาท่ีเหมาะสม
กับตนเอง 
Concept of human nature; structure and development of personality; 
nature of anxiety; goals of counseling, roles and duties of counselors; 
ethics in counseling profession; counseling process and stages; 
counseling techniques based on theories; advantages and limitations of 
counseling theories used in school; selection and integration of 
counseling theories suitable for oneself. 
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  ED-003-330  ทักษะการปรึกษาเบ้ืองต�นและการปรึกษารายบุคคล      3(2-2-5)   
Basic Counseling Skills and Individual Counseling 
การฝ^กทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคต6างๆ ในการปรึกษารายกรณี การสัมภาษณ� การ
สร�างสัมพันธภาพ การฟnง และการเลือกวิธีการบําบัดท่ีมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห�
ประเมินปnญหาและความต�องการของผู�รับการปรึกษา กระบวนการส6งต6อในกรณี
เร6งด6วน การวางแผนกระบวนการและการบูรณาการเทคนิคท่ีเหมาะสมในการให�การ
ปรึกษา 
Practice of basic individual counseling skills and techniques, clinical 
interviewing techniques, rapport building, listening and selecting 
effective interventions, analysis and appraisal of counselee’s problems 
and needs, individuals with crisis and referral, and planning and 
integrating effective techniques in counseling sessions. 
 

  ED-003-331  เทคนิคกลุ<มในการปรึกษา         3(2-2-5) 
Group Techniques in Counseling 
ความเข�าใจเก่ียวกับกลุ6มต6างๆ องค�ประกอบของกลุ6มกระบวนการ ข้ันตอนของกลุ6ม 
จุดมุ6งหมายของกลุ6ม ข�อเด6นข�อจํากัดของการดําเนินการกลุ6ม กลุ6มชนิดต6างๆ การ
ประเมินและการใช�เทคนิคต6างๆ จรรยาบรรณในการดําเนินการกลุ6ม เทคนิคการ
ปรึกษาแบบกลุ6มเน�นการพัฒนาแนวคิด เจตคติ ทักษะในการนํากลุ6ม ฝ^กทักษะการ
ปรึกษาแบบกลุ6ม และการฝ^กทักษะการเป$นผู�นํากลุ6มท่ีมีประสิทธิภาพ 
Understanding about groups, components of process group, stages of 
group, purposes of group, strengths and weaknesses of group; operating 
and kinds of groups; assessment and use of various techniques; ethical 
codes in group counseling; techniques in group counseling with an 
emphasis on developing concepts, attitudes and skills of leading groups; 
practices of group counseling skills and skills in being an effective group 
leader. 
 

 ED-003-332 การศึกษาแบบเรียนรวม         3(2-2-5) 
Inclusive Education 
ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ ลักษณะและ
ประเภทเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน  
Introduction to inclusive and special education; characters and types of 
children with special need; adjustment for inclusive education 
management; teaching techniques and management of behaviors and 
supporting services. 
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  ED-003-333 พลศึกษาและสุขศึกษาสําหรับครู        2(1-2-3) 
Physical Education and Health Education for Teachers  
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน�ของพลศึกษา สุขศึกษา การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย� ประเภทและวิธีการออกกําลังกายท่ีถูกต�องและเหมาะสมกับ
เพศและวัยของนักเรียน การเสริมสร�างคุณธรรมด�านต6างๆ เช6น รับผิดชอบ วินัย 
ความเป$นผู�นํา ผู�ตาม ความมีน้ําใจเป$นนักกีฬา ฯลฯ ตลอดจนวิธีการเสริมสร�าง
สุขภาพ สมรรถภาพ การปJองกันโรค และการบําบัดรักษาเบ้ืองต�น เพ่ือการดํารงชีวิต
อย6างปลอดภัย รวมถึงการศึกษากลุ6มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Meaning, importance and advantages of physical and health education; 
human growth and development; types and methods of correct 
exercises suitable for students’ sexes, and ages; promoting moralities 
such as responsibility, discipline, leadership, followership, sporting spirit, 
as well as methods of promoting health, competend, disease protection, 
and fundamental therapy for safety living; and physical and health 
education programs according to the basic education curriculum. 
 

 ED-003-334 ผู�กํากับลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด         2(1-2-3) 
Unit leaders of Boy– scouts, Girl–scouts and Girl–guides. 
ประวัติ ความมุ6งหมาย ความสําคัญ และอุดมการณ�ของลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ความรู�เบ้ืองต�น คุณธรรมและจริยธรรมของการเป$นผู�กํากับลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาดและการฝ^กอบรมตามหลักสูตรผู�กํากับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ข้ันความรู�เบ้ืองต�น 
History, goals, importance and ideals of boy–scouts, girl–scouts and girl–
guides; basic knowledge, morality and ethics of being a leader of boy–
scouts, girl–scouts and girl–guides; taking a basic training course (BTC). 
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 ED-005-435 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1                     1(60) 
Practicum 1 
ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู� การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนสร�าง
ความรู�ด�วยตนเอง สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือจุดประสงค�การสอนท่ี
หลากหลาย  และการออกแบบทดสอบ ข�อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  
Practices of observation of learning management, writing a lesson plan 
for learners to construct knowledge;  be able to write a lesson plan for 
various teaching objectives of instruction; designing of test, test items, or 
measurement tools. 
 

 ED-005-436 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2                      1(60) 
Practicum 2  
รายวิชาบังคับก<อน: ED-005-435   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 
Prerequisite: ED-005-435   Practicum 1 
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ�จําลอง และสถานการณ�จริง การตรวจข�อสอบ
การให�คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให�คะแนน การ
วิจัยแก�ปnญหาผู�เรียน การพัฒนาความเป$นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู�เรียน  
Practices of teaching in simulative and real situations, checking answers 
of test, scoring, and grading, performance testing and scoring, conducting 
research for solving learners’ problems; developing being as a 
professional teacher, and be able to teach, design a test, assess and 
evaluate learners. 
 

 ED-005-537 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                 6(360) 
Internship 1 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-005-436   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 
Prerequisite: ED-005-436   Practicum 2 
ปฏิบัติการสอนวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู�  หรือแบ6งปnนความรู�ในการสัมมนา
การศึกษา การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียน การทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู�เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 
Practices of teaching a major subject, exchanging or sharing knowledge 
in educational seminar; assessing and evaluating, utilizing the results for 
learner development, conducting research for learner development, and 
carrying out other tasks as assigned.  
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 ED-005-538 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                   6(360) 
Internship 2 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-005-537   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Prerequisite: ED-005-537   Internship 1 
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู�ในสาขาวิชาเอก แลกเปลี่ยนเรียนรู� หรือแบ6งปnนความรู�
ในการสัมมนาการศึกษา ทําการประเมิน ปรับปรุง ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 
Practices on learning management in a major subject; exchanging or 
sharing knowledge in educational seminar; evaluating, improving 
conducting a research for learner development in school, and carrying 
out other tasks as assigned. 

 
กลุ<มวิชาเอก         
 วิชาเอกบังคับ        
 ED-023-201 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร� 1        3(3-0-6) 
    Mathematics  for  Science  1 

ลิมิตของฟnงก�ชัน ฟnงก�ชันต6อเนื่อง อนุพันธ� บทประยุกต�ของอนุพันธ� อนุพันธ�ย6อย 
อินทิกรัลของฟnงก�ชันชนิดต6าง ๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและไม6จํากัดเขต 
Limit of function, continuous function, derivative, derivative application, 
partial derivative, integral of functions, boundary and non- boundary 
integral. 

  
   ED-023-202 คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร�  2        3(3-0-6)  
    Mathematics  for  Science  2 
     รายวิชาบังคับก<อน: ED-023-101   คณิตศาสตร�สําหรับวิทยาศาสตร� 1 
     Prerequisite: ED-023-101   Mathematics  for  Science  1 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลหลายชั้น สมการอนุพันธ�อันดับ 1 และอันดับ n 
สมการอนุพันธ�ย6อย เทคนิคการแก�สมการอนุพันธ� การแปลงลาปลาซ  
Integral techniques, multiple integral, first and nth order differential 
equation, partial differential equation, techniques for solving differential 
equation, Laplace transform theories. 
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 ED-012-101 เคมี  1            3(3-0-6) 
  Chemistry 1 

โครงสร�างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปฏิกิริยาและปริมาณสารสัมพันธ� สถานะ
ของสาร สารละลายและความเข�มข�น สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีนิวเคลียร� 
จลนศาสตร�เคมี และ อุณหพลศาสตร� 
Atomic structure, periodic table, chemical bond, chemical reaction and 
stoichiometry, phases of matter, solution and concentration, chemical 
equilibrium, acids and bases, nuclear chemistry, chemical kinetics and 
thermodynamics. 

 
 ED-012-102 ปฏิบัติการเคมี  1          1(0-3-0) 

  Chemistry Laboratory  1 
การใช� เครื่องแก�วและเครื่องมือ การแทนท่ีของโลหะ ปริมาณสารสัมพันธ�                   
อุณหพลศาสตร� จลนพลศาสตร�ทางเคมี การหาร�อยละของผลผลิต อินดิเคเตอร�และ
การไทเทรตกรด-เบส สมดุลเคมี สมบัติคอลลิเกทิฟ 
Use of glass ware and equipment, metal  replacement, stoichiometry, 
thermodynamics, chemical kinetics; analysis of percent yields, indicator 
and acid – base titration; colligative properties. 

 
 ED-012-103 เคมี 2            3(3-0-6) 

  Chemistry 2 
     รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-101   เคมี  1    
       Prerequisite: ED-012-101   Chemistry 1  

สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร� อุณหพลศาสตร�และจลนพลศาสตร�ทาง
เคมี เคมีไฟฟJาเบ้ืองต�น เคมีอินทรีย�เบ้ืองต�น เคมีนิวเคลียร� เคมีสิ่งแวดล�อม 
Chemical equilibrium, acids- bases equilibrium, salt and buffer, 
thermodynamics and chemical kinetics; basic electrochemistry, basic 
organic chemistry, nuclear and environmental chemistry.  
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 ED-012-104  ปฏิบัติการเคมี  2                1(0-3-0) 
   Chemistry Laboratory 2 
     รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-102   ปฏิบัติการเคมี  1   
      Prerequisite: ED-012-102   Chemistry Laboratory 1 

การไทเทรตกรด-เบสและการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน, การไทเทรตกรด-เบส
และการเตรียมสารละลายกรดมาตรฐาน สารละลายบัฟเฟอร� เซลล�กัลวานิก         
เซลล�อิเล็กโทรลิติก สารประกอบไฮโดรคาร�บอน จุดเดือดและการกลั่น โครมา-  
โทกราฟ� เคมีสิ่งแวดล�อม 
Acid-base titration and preparation of standard base solution; acid-base 
titration and preparation of standard acid solution; buffer solution, 
galvanic cell, electrolytic cell, hydrocarbons; boiling point and 
distillation, chromatography, environmental chemistry.   

 
 ED-012-105 ชีววิทยา 1           3(3-0-6) 

Biology 1 
หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่ ง มีชีวิต สมบัติของสิ่ ง มีชีวิต 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล�เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ�และการเจริญเติบโต การจําแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต 
Basic principles of biology, chemical substances in living things, 
properties of living things, evolution of living things; cells and tissues, 
reproduction and growth, classification of living things. 
 

 ED-012-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                   1(0-3-0) 
Biology Laboratory 1 
ปฏิบัติการเรื่องหลักชีววิทยาพ้ืนฐาน การใช�กล�องจุลทรรศน� สมบัติและสารประกอบ
เคมีของสิ่งมีชีวิต การกําเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร�างและหน�าท่ีของ
เซลล� การแบ6งเซลล� เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ�และการเจริญเติบโต ตลอดจนการจําแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต 
Laboratory on principles of basic biology; usage of microscope; 
properties and chemistry compounds of living things, life formation and 
evolution, cells structure and function, cell division, tissues, 
reproduction and development including identifications of species. 
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 ED-012-107 ชีววิทยา 2                            3(3-0-6) 
Biology 2 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-023-105   ชีววิทยา 1 
Prerequisite: ED-023-105   Biology 1 
เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม� การสังเคราะห�ด�วยแสง การหายใจระดับ
เซลล� การขนส6งและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล� การทํางานของระบบต6าง ๆ      
พันธุศาสตร� พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล�อม การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
Metabolism, exchange of substance, enzymes, photosyntisis, cellular 
respiration, transportration and transpiration, the balance within the cell, 
operation of different systems; genetics, behavior and adaptation, living 
things and environment; resource and environment management. 
 

 ED-012-108 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                   1(0-3-0) 
Biology Laboratory 2 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-106   ปฏิบัติการชีววิทยา 1  
Prerequisite: ED-012-106   Biology Laboratory 1 
ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เอนไซม� การสังเคราะห�ด�วยแสง การหายใจ     
การขนส6ง การคายน้ํา การทํางานของระบบต6างๆ ของระบบร6างกาย ฮอร�โมนสัตว� 
ฮอร�โมนพืช พันธุศาสตร� พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล�อม 
Experiment on substance exchange, enzymes; photosynthesis, 
respiration, transportation, transpiration, operation of body systems; 
animal hormone, plant hormone, genetics, behavior, adaptation; 
ecological systems, natural resource and environmental management. 
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ED-012-209 ฟ[สิกส� 1        3(3-0-6) 
 Physics 1 

การวัด เลขนัยสําคัญ หน6วยสเกลาร�และเวกเตอร� การเคลื่อนท่ี กฎการเคลื่อนท่ีของ
นิวตัน งาน กําลัง พลังงาน กฎการอนุรักษ�ของพลังงานและโมเมนตัม สมบัติของ
ของแข็ง ความหนาแน6น ความถ6วงจําเพาะ ความยืดหยุ6นของวัตถุ สมบัติของของไหล 
ความดัน คลื่นกล อุณหพลศาสตร� ปริมาณความร�อน สมบัติทางความร�อนของสาร 
การขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ การถ6ายเทความร�อน กฎข�อท่ีศูนย� หนึ่ง และสอง
ของอุณหพลศาสตร� 
Measurements, essential numbers, units of scalars and vectors; motion, 
newton’s law of motion, work, power, energy, law of energy 
conservation and momentum; characteristics of solid hardness, density, 
specific gravity, elasticity; characteristics of fluid, pressure, mechanical 
waves, thermodynamics; quantity of heat, thermal properties of heat in 
matter, expansion, phase changes, heat transfer; the zero, first and 
second laws of thermodynamics. 
 

 ED-012-210 ปฏิบัติการฟ[สิกส�  1                1(0-3-0) 
Physics Laboratory  1 
ปฏิบัติการท่ีสอดคล�องกับวิชาฟ\สิกส� 1 
Conducting laboratory related to Physics 1 
 

 ED-012-211 ฟ[สิกส� 2              3(3-0-6) 
  Physics 2  
  รายวิชาบังคับก<อน: ED-023-209   ฟ\สิกส� 1 

Prerequisite: ED-023-109   Physics 1 
ประจุไฟฟJา กฎของคูลอมบ� สนามไฟฟJา กฎของเกาส� ศักย�ไฟฟJา ความจุไฟฟJา
กระแสไฟฟJา กฎของโอห�ม กฎของเคอร�ชอพฟw แรงของรอเรนซ� สนามแม6เหล็กอัน
เนื่องมาจากกระแสไฟฟJา แรงเคลื่อนไฟฟJาเหนี่ยวนํา สารแม6เหล็ก การแกว6งกวัดของ
สนามไฟฟJา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแม6เหล็กไฟฟJา ทฤษฎีสัมพันธภาพ-
พิเศษ โครงสร�างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร�และการสลายนิวเคลียร� 
Electric charge, Coulomb's law, electric field, Gauss's law, electric 
potential capacitance, electric current, Ohm's law, Kirchhoff 's law, 
Lorentz force; electric field due to electric current, electromagnetic 
induction, magnetic substance, electromagnetic oscillation, geometric 
optics, electromagnetic spectrum; special relativity theory, atomic 
structure, radioactivity, nuclear and nuclear decay. 
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 ED-012-212 ปฏิบัติการฟ[สิกส�  2                 1(0-3-0) 
Physics Laboratory  2 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-210   ปฏิบัติการฟ\สิกส�  1  
Prerequisite: ED-012-210   Physics Laboratory  1 
ปฏิบัติการท่ีสอดคล�องกับวิชาฟ\สิกส� 2  
Conducting laboratory related to Physics 2 
 

 ED-012-313 ดาราศาสตร�และอวกาศ          3(3-0-6) 
Astronomy and Space 
ธรรมชาติและสมบัติของแสง ลักษณะบางประการของวัตถุท�องฟJา ระบบพิกัดทาง
ดาราศาสตร� ทรงกลมท�องฟJา ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ�ทางดาราศาสตร� ลักษณะ
และปรากฏการณ�ต6าง ๆ ของวัตถุในท�องฟJาเริ่มต้ังแต6วัตถุท�องฟJาท่ีอยู6ใกล�ท่ีสุด ไปยัง
จุดท่ีกว�างไกลท่ีสุดจากโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความก�าวหน�าทาง         ดารา
ศาสตร�ในปnจจุบัน 
Nature and properties of light; partial objects, astronomical coordination, 
terrestrial sphere, solar system; astronomical instruments, characteristics 
and phenomena from the nearest objects to the farest point from the 
earth to the universe; spaceship and astronomy progress at the present 
time. 
 

 ED-012-314 เทคโนโลยีพลังงาน           3(3-0-6) 
Energy Technology 
สถานการณ�พลังงาน การหาแหล6งพลังงาน ศักยภาพของแหล6งพลังงาน เชื้อเพลิง 
ฟอสซิล เชื้อเพลิงนิวเคลียร� พลังงานสุริยะ พลังงานน้ํา พลังงานฟJา พลังงานความ
ร�อนใต�ธรณี พลังงานความร�อนจากมหาสมุทร พลังงานคลื่น พลังงานชีวมวล การ
ประยุกต�และการประหยัดพลังงาน 
Energy situation, source of energy, potential source of energy; fossil fuels, 
nuclear fuels, solar energy, water energy, electric energy, geothermal 
energy, thermal energy from the ocean, wave energy, biomass energy, 
applications and energy efficiency. 
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 ED-012-315 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ              3(2-2-5) 
Ecology and Biolgical Diversity 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-107   ชีววิทยา 2 หรือเรียนพร�อมกันได�  
Prerequisite: ED-012-107   Biology 2 or equivalence 
ความรู�พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพด�านระบบนิเวศ     
พันธุศาสตร� สป�ชีส�ของสิ่งมีชีวิต พลังงาน ปnจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร  ประชากร 
ชุมชน  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม  การใช�ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปJองกันและแก�ไขปnญหาสิ่งแวดล�อม 
Basic knowledge of ecology and ecology biological diversity in 
ecosystems, genetics, species of life, energy, limiting factors, cycle of the 
substance; population, community, succession, distribution, pollution; 
management of natural resources and environment; application of 
theory of ecology for prevention and solving of environmental problems.  
 

 ED-012-416 วิทยาศาสตร�เก่ียวกับโลก        3(3-0-6) 
Earth Science 
โลกและระบบสุริยะจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการเกิด ทวีป 
แม6น้ํา ลําธาร ทะเล มหาสมุทร ภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ�ภัยธรรมชาติ ท้ังท่ี
เกิดโดยธรรมชาติและเกิดจากผลการพัฒนาของเทคโนโลยี 
The earth and the solar system, change of the earth’s crust; formation 
processes of continents, rivers, streams, seas, oceans, earth climates; 
natural disasters, both happened by natural disaster and technological 
development. 
 

 ED-012-317 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�        2(1-2-3) 
English for Science 
การอ6านบทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร� เพ่ือนํามาใช�ในการ
ปฏิบัติงานอย6างมีประสิทธิภาพ ใช�บทความอ�างอิงเชิงวิชาการในสาขาวิชาเพ่ือเตรียม
การศึกษาต6อในระดับสูงต6อไป  
Reading English passages in the articles on various academic fields 
related to sciences for using in the work operation effectively; 
preparation using references of academic articles in related fields for 
higher study preparation. 
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 ED-012-418 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร�          3(2-2-5) 
Research Methods in Science 
แนวคิดและวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร� ระเบียบวิธีการทํางานวิจัยและแก�ไขปnญหา
ทางวิทยาศาสตร� การส6งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ให�สอดคล�องกับบริบท
ชุมชนและภูมิปnญญาท�องถ่ิน มีคุณธรรมจริยธรรมในการทดลองค�นคว�าและ
สังเกตการณ� ข้ันตอนดําเนินการวิจัย หลักสถิติ หลักการเขียนโครงร6างการวิจัย การ
ฝ^กเขียนร6างการวิจัย 
Concepts and methods of scientific research, methodology of scientific 
research operation and problem solving, research for development of 
scientific knowledge relevant to local context and wisdom; ethic for 
experiment and observations, procedures of research operations; 
principles of statistics and research proposal report writing, research 
finding, practices of research proposal writing. 
 

 ED-012-419 สถิติศาสตร�และการวิจัยเบ้ืองต�น                  3(2-2-5) 
Basic Statistics and Research 
ความมุ6งหมายและขอบเขตของการวิจัย ความรู�เบ้ืองต�นทางสถิติ ได�แก6 สถิติพ้ืนฐาน
และสถิติอ�างอิง การต้ังปnญหาเพ่ือการวิจัย  การวิจัยแบบต6าง ๆ  การสุ6มตัวอย6าง  
ความน6าจะเป$นและการแจกแจงความน6าจะเป$นของตัวแปรสุ6ม  ข้ันตอนต6าง ๆ ของ
การวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยแบบต6าง ๆ การทดสอบ
สมมติฐาน หลักการคํานวณข�อมูลเบ้ืองต�น หลักการประเมินผลการวิจัย การฝ^กการ
วิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
Objectives and scopes of research; basic knowledge of statistics, 
fundamental and inferential statistics; formation of research problems, 
types of research, sampling, probability, distribution of variable; tools for 
various research types, research procedures, research design principles, 
research tests, hypothesis testing, principles of basic data calculation; 
research evaluation principles; practices of data analysis using a 
statistical software. 
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 ED-012-420 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร�                 2(1-2-3) 
English for Science Teachers 
การใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาครูผู�สอนวิทยาศาสตร� เช6น การฟnง การพูด การอ6าน 
และการเขียน 
Use of English language for science teacher development such as 
listening, speaking, reading and writing 
 

วิชาเอกเลือก        
 ED-013-301 เคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน            3(2-2-5) 
  Fundamentals of Organic Chemistry  

รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-103   เคมี  2 หรือเรียนพร�อมกันได�   
Prerequisite: ED-012-103   Chemistry 2 or equivalence 
การเกิดไฮบริดออร�ป\ทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย� การเรียกชื่อ 
สมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิ กิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร�บอน 
สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรีย�ท่ีมีหมู6ฟnงก�ชั่นชนิดต6าง ๆ และ
สารประกอบโมเลกุลใหญ6  
Formation of hybrid orbital, stereochemistry, types of organic chemical 
reaction, organic nomenclature, physical properties, preparation and 
reactions of hydrocarbons, aromatic compounds and organic 
compounds containing functional groups of species and large molecular 
compounds. 

 
 ED-013-302 เคมีประยุกต�            2(2-0-4) 

Applied Chemistry 
สารเคมีท่ีใช�ในบ�านบางชนิด สมบัติของสารผสมแต6ละชนิดท่ีจะนําไปใช�ในการผลิต
สารต6าง ๆ ปริมาณสารปนปลอมในหัวแชมพู กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของ
สารบางชนิด เทคนิคต6าง ๆ ทางอุตสาหกรรมเพ่ือให�ได�ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีและมี
ผลผลิตสูง การประยุกต�อุณหพลศาสตร�ในทางอุตสาหกรรม การนําวัสดุท่ีใช�แล�ว
กลับมาใช�ใหม6 
Household’s chemical usage, properties of each mixed substance using 
in production of various substances, industrial production processes of 
some substances; industrial techniques for qualified products and high 
products; application of thermodynamics for industry, recycle of used 
materials. 
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 ED-013-303 เคมีอนินทรีย�พ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
Fundamentals of Inorganic Chemistry 
โครงสร�างอะตอม ทฤษฎีพันธะ โครงสร�างโมเลกุล แรงระหว6างโมเลกุล กรด-เบส หมู6
ต6าง ๆ ของธาตุ และแนวโน�มของสมบัติทางเคมี เคมีโคออร�ดิเนชันเบ้ืองต�น 
สารประกอบโคออร� ดิ เนชัน สมบัติทางกายภาพ และเคมีของสารประกอบ                 
โคออร�ดิเนชัน กฎ 18 อิเล็กตรอน สารประกอบออร�แกโนเมตัลลิกท่ีเป$นตัวเร6ง         
ในปฏิกิริยาเคมี และในระบบทางชีวภาพบางชนิด 
Atomic structure, bonding theory, molecular structure, forces between 
molecules; acid – base, various element groups and treend of chemical 
properties; basic coordination chemicals, coordination compounds; 
physical and chemical coordination compounds, 18  rules of electron,  
organometallic  compounds  catalyst  in  chemical  reactions and some 
biological systems. 
 

 ED-013-304 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                            3(2-2-5) 
Fundamentals of Biochemistry 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-103   เคมี  2 หรือเรียนพร�อมกันได�   
Prerequisite: ED-012-103   Chemistry 2 or equivalence 
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตและคุณสมบัติ หน�าท่ีและบทบาทของเซลล� องค�ประกอบ
ของเซลล� กรด เบส บัฟเฟอร�ในเซลล�  โปรตีน  เอนไซม�  คาร�โบไฮเดรต ลิพิด 
ฮอร�โมน วิตามิน การย6อยและการดูดซึมอาหาร เมทาบอลิซึมของคาร�โบไฮเดรท  
Molecules and properties of substance in living things; functions and 
roles of cells, cell compositions; acids, bases and buffers in cells; 
proteins, enzymes, lipids, carbohydrates, vitamins, hormones; food 
digestion and assimilation; metabolism of carbohydrates. 
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 ED-013-205 สรีรวิทยาท่ัวไป           3(2-2-5) 
General Physiology 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-107   ชีววิทยา 2 หรือเรียนพร�อมกันได�  
Prerequisite: ED-012-107   Biology 2 or equivalence 
ความรู�พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต6าง ๆ ท่ีสําคัญ ได�แก6 การ
ขนส6งและการลําเลียงธาตุอาหาร ความเค�นและการปรับตัวของพืชและสัตว� ความ
สมดุลของน้ําและเกลือแร6 กลไกการประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบ
ต6าง ๆ 
Basic knowledge of living things physiology; various vital processes such 
as transport and translocation of elements; stress and adaptation of 
plants and animals; balance of water and minerals; mechanisms of co-
operation and control of various system actions. 
 

 ED-013-206 สัตววิทยา           3(2-2-5) 
Zoology 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-107   ชีววิทยา 2 หรือเรียนพร�อมกันได�  

     Prerequisite: ED-012-107   Biology 2 or equivalence 
ชีววิทยาของสัตว� เซลล� เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา   กายวิภาค 
สรีรวิทยา การสืบพันธุ� การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว� วิวัฒนาการการรวบรวม
และเก็บตัวอย6างสัตว� การศึกษาภาคสนาม 
Biology of animals, cells, tissues, classification; animal morphology, 
anatomy, physiology, reproduction, growth, ecology, evolution, animal 
specimen collection; field study. 
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 ED-013-207 พันธุศาสตร�           3(2-2-5) 
Genetics 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-012-107   ชีววิทยา 2 หรือเรียนพร�อมกันได�  
Prerequisite: ED-012-107   Biology 2 or equivalence 
ความรู� พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร� หลักการถ6ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การ
คาดคะเนผลลัทธ�ท่ีเกิดในลูกผสม ความน6าจะเป$นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและ
โครโมโซม การจําลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การ
กําหนดเพศ มัลติเป\ลแอลลีล การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความ
แปรปรวนของลูกผสม การกลายพันธุ�ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม 
พันธุศาสตร�ประชากรและการถ6ายทอดพันธุกรรม 
Fundamental knowledge of genetics, principles of hereditary 
transmission; preduction of hybrid results, probability and statistical test; 
gene and chromosome, DNA replication, gene linkages and 
recombination, sex, sex determination, multiple allele, quality and 
quantity gene control, hybrid variation, gene and chromosome 
mutations, population genetic engineering and genetic inheritance. 
 

 ED-013-308 จุลชีววิทยาท่ัวไป          2(1-2-3) 
General Microbiology 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-023-105   ชีววิทยา 1 
Prerequisite: ED-023-105   Biology 1 
หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย�ชนิดต6าง ๆ และการจัดการหมวดหมู6ของจุลินทรีย� 
รูปร6างและโครงสร�างของแบคทีเรีย การสืบพันธุ�และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
เห็ด รา และยีสต� ไวรัส จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข�องกับอาหาร จุลินทรีย�ทีเก่ียวข�องกับ
สิ่งแวดล�อม โรคติดต6อ เทคนิคการเพาะเชื้อบริสุทธิ์ 
Principles of microbiology, types of microorganisms and classification; 
morphology and structures of bacteria, reproduction and growth and 
development of bacteria, mushroom, fungi and yeast, virus; food 
microorganisms, environmental microorganisms, contagious diseases, 
pure culture techniques. 
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 ED-013-209 ชีวสารสนเทศเบ้ืองต�น          3(3-0-6) 
Introduction to Bioinformatics   
การค�นหาข�อมูลในอินเตอร�เน็ตด�านชีวิต เทคโนโลยีทางชีววิทยาด�วยการสื่อสาร
ทางไกล ข�อมูลด�านสุขภาพ โรคภัยไข�เจ็บ การดูแลสุขภาพ การรักษาและการปJองกัน 
ค�นหาข�อมูลและนําเสนอข�อมูลจากบทความอ่ืน ๆ รายงานเอกสาร การบรรยาย 
ตําราเรียน การสอนเสริม ความก�าวหน�าทางวิทยาการใหม6 ๆ ตลอดจนข�อมูลท่ีจําเป$น
อ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมตัวสู6สังคมผู�สูงอายุ และชีวิตท่ีมีความสุข 
Searching for biological information on the internet, telebiological 
technology for health, diseases, illness, health cares, curing, protection; 
search and presentation of internation from articles, reported papers, 
lecture notes, text books, tutorials, new bio- informatic progress and 
various necessary information for preparing the aged people and happy 
life. 
  

 ED-013-310 ฟ[สิกส�ยุคใหม<           3(3-0-6) 
Modern Physics 
รายวิชาบังคับก<อน: ED-023-209   ฟ\สิกส� 1 
Prerequisite: ED-023-109   Physics 1 
ความเป$นมาของฟ\สิกส�ยุคใหม6 ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กําเนิดกลศาสตร�ควอนตัม 
สมการชโรดิงเงอร� ปฏิกิริยานิวเคลียร� แบบจําลองนิวเคลียส แบบจําลองมาตรฐาน
และอันตรกิริยา  
Background of modern physics, special theory of relativity, origin of 
quantum mechanics, Schrodinger equation, nuclear reactions, standard 
nuclear model of elementary particles and their interactions. 
 

 ED-013-311 วัสดุศาสตร�                3(3-0-6)  
Material Science 
โครงสร�างผลึก สมบัติทางฟ\สิกส�ของวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอร�และสาร
ก่ึงตัวนํา การผลิต และการใช�ประโยชน�สําหรับนิสิตสาขาอ่ืน 
Crystal structure, physical properties of ceramics, metals, polymer and 
semiconductor, application of other students’ disciplines 
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 ED-013-412 นาโนเทคโนโลยี                3(3-0-6) 
Nanotechnology 
สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโนฟ\สิกส�ท่ีระดับนาโน การหาสมบัติของระบบ
นาโน การโยกย�ายระบบนาโน การจําลองแบบนาโนเทคโนโลยีและการประยุกต� 
Properties and characteristics of nanophysics system at nanoscale, 
investigation of properties of nanosystems, transfer of nanosystems, 
simulation of nanotechnology and applications. 
 

 ED-013-313  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี       2(2-0-4)  
Nature of Science and Technology 
ความหมายของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ปรัชญาวิทยาศาสตร�   ความสัมพันธ�
ระหว6างปรัชญาวิทยาศาสตร�กับวิทยาศาสตร�  พัฒนาการของแนวคิดทางปรัชญา
วิทยาศาสตร�เ ก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร�  และความสัมพันธ�ระหว6าง
วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล�อม  
Meaning of science and technology; philosophy of science;  relationship 
between philosophy of science and sciences; deverlopment of ideas of 
philosophy of science about the nature of science; and relationship 
between science,  technology, society and environment. 
 

 ED-013-314 นิติวิทยาศาสตร�เบ้ืองต�น        3(2-2-5) 
Introduction to Forensic Science  
ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับอาวุธป�น ลายพิมพ�นิ้วมือ การตรวจพิสูจน�เอกสาร การตรวจ
วิเคราะห�สารพิษและแอลกอฮอล� การตรวจพิสูจน�บุคคล และการเก็บวัตถุพยานต6าง 
ๆ  
General Knowledge of ballistics, finger- prints, document examination, 
toxicant and alcohol testing, personal identification, and collection of 
evidence. 
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 ED-013-315 ธรณีวิทยา            3(3-0-6) 
Geology 
ความหมาย และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร6าง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสร�าง
ส6วนประกอบท่ัวไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร6ทางฟ\สิกส�และทางเคมี     
การแยกหมู6แร6 การแพร6กระจายและการใช�ประโยชน�จากแร6 คุณสมบัติและลักษณะ
ของหินต6าง ๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพร6กระจาย และประโยชน�ของหินแต6
ละชนิด เชื้อเพลิงธรรมชาติ ยุคประวัติทางธรณีวิทยา  
Meaning and scopes of geology, morphology, size, movement, structure 
and general chemical components of the earth; physical and chemical 
properties of minerals, classification of minerals; distribution and 
utilization of minerals, properties and featurestics of rocks on the earth 
surface, rocks cycle, distribution and benefits of each type of rock, 
natural fuel and brief geologic history period.  
  

 ED-013-316 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล�อม         3(3-0-6) 
  Fundamentals of Environmental Science 

ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล�อม ระบบนิเวศ สมดุลในธรรมชาติสถานการณ�
ด�านสิ่งแวดล�อมของโลก ภูมิภาค และท�องถ่ิน ปnญหามลพิษทางสิ่งแวดล�อม และเน�น
ปnญหาสิ่งแวดล�อมในแต6ละภูมิภาคท่ีกําลังประสบอยู6ในสภาวะปnจจุบัน การอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ความสัมพันธ�ในระบบนิเวศ และระบบ
สิ่งแวดล�อม  
Meaning and scopes of environment, ecosystem, nature balance, 
environmental situations of local, regional and the world, issues of 
environmental pollution with focusing on environmental issues in each 
region occurring in the present; conservation of natural resources and 
environment; relationship in ecosystems and environmental systems. 
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 ED-013-317 เคมีส่ิงแวดล�อม           3(3-0-6) 
Environmental Chemistry 
ความหมายและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล�อม  องค�ประกอบทางเคมี และสารมลพิษ
ทางอากาศ  ลักษณะท่ีสําคัญของน้ําและสารมลพิษทางน้ํา  มลพิษจากอุตสาหกรรม  
มลพิษทางเกษตร  มลพิษทางรังสีและความร�อน  ผลกระทบต6อสิ่งแวดล�อม การ
ปJองกันและการแก�ไข 
Meaning and scopes of environmental chemistry, chemical coponents 
and air pollutants; importance of water and water pollutants, industrial 
pollution, agricultural pollution, radiation and heat pollution, impacts on 
environment, prevention and resolution.  
 

 ED-013-318 ส่ิงแวดล�อมศึกษา          3(3-0-6) 
Environmental Education 
ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งแวดล�อมศึกษา ความหมายและความสําคัญของ 
สิ่งแวดล�อมศึกษา หลักการของการบริหารหลักสูตรและการสอนเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 
คุณลักษณะ และองค�ประกอบของการศึกษาสิ่งแวดล�อม การบูรณาการเนื้อหาและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช�และพัฒนาแหล6งเรียนรู�ทางธรรมชาติ            
และโบราณคดีในการเรียนการสอน การจัดการประเมินผลความรู� เจตคติและ
พฤติกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 
History and evolution of environmental education, meaning and 
importance of environmental education; principles of curriculum 
management and environmental teaching, characteristics and 
components of study of environment, integration of contents and 
teaching activity organization, usage and development of natural 
learning sources and archeology in learning and teaching; evaluation 
management on knowledge, attitudes and behaviors associated with 
environment.   
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 ED-013-319 ส่ิงแวดล�อมกับการพัฒนา         3(3-0-6) 
Environment and Development  
ศึกษาความสัมพันธ�ระหว6างสิ่งแวดล�อมศึกษากับการพัฒนา ปnญหาสิ่งแวดล�อม 
ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีต6อคุณภาพสิ่งแวดล�อม การวางแผนด�านสิ่งแวดล�อมเพ่ือ
ลดความขัดแย�งระหว6างการพัฒนากับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
Relationship between environmental education and developmental 
quality, environmental problems, impacts of development on the 
environment, environmental planning to reduce conflicts between 
development and conservation of natural resources and environments. 
 

 ED-013-320 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต�น          3(3-0-6) 
Introduction to Meteorology 
ความหมายของบรรยากาศของโลก รังสีดวงอาทิตย� องค�ประกอบและสมบัติของ
บรรยากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต�น การเคลื่อนท่ีของอากาศท้ังในแนวระดับและ
ในแนวด่ิง การเกิดฟJาคะนองรุนแรง แนวโน�มการผันแปรของสภาพอากาศระดับโลก 
Meaning of the world atmosphere, solar radiation, component properties 
of atmosphere, introduction to meteorology, air movement in vertical 
and horizontal directions, severe thunderstorm; trends of global climate 
fluctuations. 
 

 ED-013-321 วิทยาศาสตร�ภัยพิบัติและการปGองกัน       3(3-0-6) 
Disaster Science and Prevention 
แผ6นเปลือกโลกและการเคลื่อนท่ี การเกิดภูเขา ภูเขาไฟ แผ6นดินไหว คลื่นสึนามิ     
น้ําท6วม พายุรุนแรง ความแห�งแล�ง ปรากฏการณ�เอลนิโญ-ลานิญา ปรากฏการณ�ท่ี
สัมพันธ�กับดวงอาทิตย� ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย�และสิ่งแวดล�อม พร�อมแนวทาง
ปJองกัน 
Plates and movement, mountain formation, volcanoes, earthquakes, 
Tsunami waves, floods, strong storms, drought, el- nino and lanina 
phenomena; situation in relation to the sun, effects on humans and 
environment and prevention. 
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วิชาการสอนวิชาเอก   
  ED-012-421  ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร�           3(2-2-5) 

Skills and Techniques for Teaching Science 
ทักษะท่ีจําเป$นสําหรับครูวิทยาศาสตร� เทคนิคการสอน วิธีสอนวิทยาศาสตร�แบบ    
ต6าง ๆ การออกแบบการจัดการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร� การออกแบบการ
ประเมินทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร� การจัด
ห�องปฏิบัติการ การจัดเก็บอุปกรณ�ความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการ การเลือกและ
การสร�างสื่อ การฝ^กปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู�กลุ6มวิชาวิทยาศาสตร�ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Necessary skills for science teachers, teaching techniques, science teaching 
methods; design of science learning management, evaluation of skills, 
guidelines for skill development for science teachers; laboratory 
management, storage of safety equipment in the lab; selection and 
construction media; practices of science learning activity organization at 
basic education level.  
 

 ED-012-422 นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร�         3(2-2-5) 
Science Teaching Innovation 
กิจกรรมวิทยาศาสตร� โครงงานวิทยาศาสตร�และการจัดค6ายวิทยาศาสตร� ทักษะท่ี
จําเป$นอ่ืน ๆ การฝ^กจัดกิจกรรมโดยใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
Science activities, science projects and camping; other necessary skills, 
practices of activity organization using science process. 
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วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม  
 ED-013-322 การวิเคราะห�หลักสูตรวิทยาศาสตร�        2(2-0-4) 

Science Curriculum Analysis 
จุดประสงค� เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป การวิเคราะห�
หลักสูตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร� จิตวิทยาในการสอน การเลือกใช�
หนังสือเรียน แหล6งเรียนรู� และการประเมินผลให�สอดคล�องกับเปJาหมายและความ
แตกต6างระหว6างบุคคล 
Objectives, contents and general science curriculum documents, 
curriculum analysis, science process skills, psychology of teaching; 
selection of textbooks, learning resources and learning evaluation based 
on objectives and individual leaner differences. 
 

 ED-013-423 สัมมนาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป          2(1-2-3) 
Seminar on General Science  
ความหมายและความสําคัญของการศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร� การค�นหาท่ีมี
ประสิทธิภาพและการนําเสนอ เทคนิคการต้ังคําถามและการตอบคําถามเรื่องเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร�  
Meaning and importance of science research studies; efficient searching 
and presentation, questioning and answering question techniques 
related to science.  
 

 ED-013-424 สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร�          2(1-2-3) 
Seminar on Science Teaching  
วิเคราะห�ปnญหาเก่ียวกับการสอนวิทยาศาสตร�ศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แนวทางแก�ไข รวมท้ังแนวคิดใหม6 และประเด็นน6าสนใจท่ีเก่ียวข�อง  
Analysis of teaching problems relating to science education at the basic 
education level and solution guidelines including new ideas and 
interesting issues related to science education. 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน<ง และคุณวุฒิของอาจารย� 
  3.2.1 อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง
วิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ป�ที่จบ
การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห�) 

2560 2561 2562 2563 2564 
3900500259948 อาจารย�  นางสาวชุลิดา  เหมตะศิลปw ปร.ด. (เคมีอินทรีย�) 

วท.ม. (เคมีศึกษา) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร�-เคมี) 

ม.ขอนแก6น 
ม.สงขลานครินทร� 
ม.สงขลานครินทร� 

2555 
2551 
2549 

16 16 16 16 16 

1350400061223 อาจารย� นายอังคาร  อินทนิล วท.ม. (ฟ\สิกส�) 
วท.บ. (ฟ\สิกส�) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2558 
2553 

16 16 16 16 16 

1469900019789 อาจารย� นางสาววันวิสาข� เพาะเจริญ วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.รามคําแหง 
ม.รามคําแหง 

5255  
2550 

16 16 16 16 16 

1409900183520 อาจารย�   นายบดินทร� มงคลสิน ปร.ด. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

9255  
3255  
0255  

16 16 16 16 16 

1469900132062 อาจารย� นางสาวศศิธร  แสนพันดร กศ.ม. (วิทยาศาสตร�ศึกษา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.นเรศวร 
ม.บูรพา 

2559 
2555 

16 16 16 16 16 

 
  3.2.2 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง
วิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 

ป�ที่จบ
การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห�) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1411800133230 อาจารย� นายตะวัน ทองสุข วท.ม. (ฟ\สิกส�) 

วท.บ. (ฟ\สิกส�) 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2559 
2556 

16 16 16 16 16 
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  3.2.3 อาจารย�ผู�สอน 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ป�ที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห�) 

2560 256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

5440690009612 ผศ. นายชัยยนต� เพาพาน ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
ไทยคดีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.ขอนแก6น 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ
มหาสารคาม 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

2554 
2530 
2522 

16 16 16 16 16 

1330500049080 อาจารย� นายรศรงค� พัฒนาอนุสรณ� วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2551 

16 16 16 16 16 

3460500242888 อาจารย� นายปnญญา เถาว�ชาลี ค.ม. 
 

ค.บ. 

เทคโนโลยีและส่ือสาร
ศึกษา 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
 
สถาบันราชภฏัหาสารคาม 

2552 
 

2541 

16 16 16 16 16 

3350400563357 อาจารย� ว6าท่ี ร.ต.สุรจักษ� พิริยะเชิดชูชัย วท.ม. 
วศ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

ม.อุบลราชธานี 
ม.เทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2543 

16 16 16 16 16 

3300900626021 อาจารย� นายไพฑูรย� ทิพย�สันเทียะ วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมศาสตร� 
วิทยาการคอมพวิเตอร� 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาสารคาม 

2556 
2544 

16 16 16 16 16 

3461000160972 อาจารย� นายศักด์ิสิทธิ ์ฤทธิลัน ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ
มหาสารคาม 

2555 
2541 
2534 

16 16 16 16 16 

5440900035690 อาจารย� นายอมร มะลาศรี ปร.ด. 
 

กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.มหาสารคาม 
 
ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2554 
 

2542 
2539 

16 16 16 16 16 

3410300241110 อาจารย� นายสุพจน� ดวงเนตร กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหาสารคาม 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

2556 
 

2542 
2534 

16 16 16 16 16 

3400800291108 อาจารย� นางนิติยา  ค�อไผ6 ศศ.ด. 
ศศ.ม. 

พัฒนาสังคม ม.นเรศวร 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

2559 
2546 

16 16 16 16 16 
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เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ป�ที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห�) 

2560 256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

 
บธ.บ. 

สังคมศาสตร�เพื่อการ
พัฒนา 
การจัดการท่ัวไป 

 
ม..สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2537 

1320600122030 อาจารย� นายปนพงศ� งามมาก ศศ.ม. 
 

ศศ.บ. 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 
ประวัติศาสตร� 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒิ 
 
ม.เกษตรศาสตร� 

2557 
 

2556 

16 16 16 16 16 

3460700597434 อาจารย� นางสาวปนัดดา สังข�ศรีแก�ว ค.ด. 
ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร� 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2559 
2552 
2549 

16 16 16 16 16 

1301900005846 อาจารย� นางสาวสมใจ ภูครองทุ6ง ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร� 
 เกียรตินิยมอันดับ 2 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1440300024295 อาจารย� นายสุวรรณวัฒน� เทียนยุทธกุล ค.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตรศึกษา 
คณิตศาสตร� 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1461200051003 อาจารย� นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ วท.ม. 
วท.บ. 

ประกาศนีย
บัตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร�ประยุกต�  
คณิตศาสตร�ประยุกต� 
หลักสูตรและการสอน 

ม.ขอนแก6น 
ม.ขอนแก6น 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2551 
2553 

16 16 16 16 16 

1460900035689 อาจารย� นางสาวปวีณา ขันธ�ศิลา วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร�ประยุกต� 
คณิตศาสตร�ประยุกต� 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

ม.ขอนแก6น 
ม.ขอนแก6น 

2554 
2552 

16 16 16 16 16 

1419900207721 
 

อาจารย� นางสาวประภาพร หนองหารพิทักษ� วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร�ประยุกต� 
คณิตศาสตร�ประยุกต� 

ม.ขอนแก6น 
ม.ขอนแก6น 

2559 
2555 

16 16 16 16 16 

3301700262833 อาจารย� นายสุริยาวุธ  สุวรรณบุบผา ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
พธ.บ. 

ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
ม.มหาจุฬาลงกรณฯ 

2555 
2549 
2546 

16 16 16 16 16 

1400500010654 
 

อาจารย� นายนันทนัฏฐ� เวียงอินทร� 
 

ศษ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ปรัชญา 

ม.รามคําแหง 
ม.รามคําแหง 
ม.รามคําแหง 

2555 
2559 
2550 

16 16 16 16 16 
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เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน<ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ป�ที่จบ

การศึกษา 

ภาระการสอน/ภาคการศึกษา 
(ชม./สัปดาห�) 

2560 256
1 

256
2 

256
3 

256
4 

3450101361352 อาจารย� นายอนุชา พิมศักด์ิ อ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
ม.มหาสารคาม 

2551 
2546 

16 16 16 16 16 

3320400109559 อาจารย� นางสาวณิชาภาท�กันขุนทศ กศ.ม. 
ค.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ประถมศึกษา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

2552 
2541 

16 16 16 16 16 

3460700558668 อาจารย� นางสาวชนิดา  พันธุ�โสภณ กศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

2555 
2543 

16 16 16 16 16 

3460700596047 ผศ. นางสาวสายหยุด  ภูปุย 
 

ค.ด. 
กศ.ม. 
นศ.บ. 

หลักสูตรและการเรียน 
หลักสูตรและการสอน 
นิเทศศาสตร� 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2548 
2541 

16 16 16 16 16 

3401200538618 อาจารย� นายวัชรวร  วงศ�กัณหา  ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

วัฒนธรรมศาสตร� 
ภาษาไทย 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหาสารคาม 

2555 
2544 

16 16 16 16 16 

 



 

 

82

4.  องค�ประกอบเก่ียวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝrกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 การฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครู เพ่ือให�เป$นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและข�อกําหนด
ของคุรุสภา ทางหลักสูตรจึงได�กําหนดรายวิชาฝ^กประสบการณ�ภาคสนามดังนี้ 

1)  การฝrกปฏิบัติวิชาชีพระหว<างเรียน ประกอบด�วย การสังเกตการสอน การมีส6วนร6วมกับสถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช�ในชั้นเรียน 

2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด�วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู6กับการนิเทศ การบูรณาการความรู�ในการจัดทําแผนการเรียนรู� การจัดกระบวนการ
เรียนรู�โดยใช�สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู�ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได�อย6างเหมาะสมกับผู�เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู�และผู�เรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู� การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู�เรียน การปฏิบัติภาระงานครู
นอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

 

4.1  มาตรฐานของการเรียนรู�ของประสบการณ�ภาคสนาม 
4.1.1 ด�านคุณธรรมจริยธรรม   

      1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช6น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีกําหนดโดยองค�กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา  

3) มีวินัย ตรงต6อเวลา และรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป$นผู�นําและผู�ตาม สามารถทํางานเป$นทีมและสามารถแก�ไขข�อขัดแย�ง

และลําดับความสําคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักด์ิศรีของ

ความเป$นมนุษย� 

4.1.2 ด�านความรู� 
1) มีความรู�ความเข�าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด�านการศึกษา หรือการจัดการ

เรียนรู�ในวิชาเอกได� 
2) มีความรู�เชิงบูรณาการระหว6างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 

3) สามารถบูรณาการความรู�ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู�ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

4) สามารถวิเคราะห�และแก�ไขปnญหาด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกต�ใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมเช6นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป$นต�น 

5) สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ และวิวัฒนาทางวิทยาศาสตร� อีกท้ังพัฒนา
ความรู� ความชํานาญทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

 
4.1.3 ด�านทักษะทางป̂ญญา 

      1) สามารถคิดค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล6งข�อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผู�เรียนและ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน 
      2) สามารถคิดแก�ปnญหาในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีความสลับซับซ�อน เสนอทางออกและ
นําไปสู6การแก�ไขได�อย6างสร�างสรรค� 
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     3) มีความเป$นผู�นําทางปnญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู�อย6างสร�างสรรค� และมี
วิสัยทัศน� การวัดมาตรฐานในข�อนี้สามารถทําได�โดยการออกข�อสอบท่ีให�นักศึกษาแก�ปnญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก�ปnญหาและวิธีการแก�ปnญหาโดยการประยุกต�ความรู�ท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงข�อสอบท่ีเป$นการเลือกคําตอบท่ี
ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ6มคําตอบท่ีให�มา 
 4) สามารถคิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประเมินค6า และประยุกต�ใช�องค�ความรู�ท่ี 
เก่ียวข�องอย6างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต6อยอดองค�ความรู �จากเดิมได�อย6างสร�างสรรค� 
  5) สามารถสืบค�นข�อมูลและแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมได�ด�วยตนเองเพ่ือการเรียนรู�ตลอด
ชีวิตและทันต6อการเปลี่ยนแปลงทางองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ 

4.1.4  ด�านความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
     1) มีความไวในการรับความรู�สึกของผู�เรียนด�วยความเข�าใจและความรู�สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ�และสังคม 
     2) มีความเอาใจใส6 มีส6วนช6วยเหลือและเอ้ือต6อการแก�ปnญหาความสัมพันธ�ในกลุ6มและ
ระหว6างกลุ6มผู�เรียนอย6างสร�างสรรค� 
     3) มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�เรียน เป$นผู�นําและผู�ตามท่ีมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวมท้ัง
ด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อม 
    4.1.5  ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1) มีความไวในการวิเคราะห�เข�าใจและสรุปความคิดรวบยอดข�อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา หรือทางด�านวิทยาศาสตร�ท่ีได�รับจากผู�เรียนอย6างรวดเร็ว ท้ังท่ีเป$นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร� 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

   2) มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช�
ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�ดี 

      3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู�เรียนอย6างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ6มผู�เรียน 
    4.1.6  ด�านการจัดการเรียนรู�  
    1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป$นทางการ  
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม6เป$นทางการ (Informal) อย6างสร�างสรรค� 
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�แต6ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สําหรับผู�เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู�เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
อย6างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย6างบูรณาการ 
 

4.2 ช<วงเวลา 
1) การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสาขาวิชาเฉพาะตามท่ีคุรุสภากําหนด ในป�การศึกษาท่ี 4 ไม6น�อยกว6า 

120 ชั่วโมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามท่ีคุรุสภากําหนด ในป�การศึกษาท่ี 5 เป$น

เวลาไม6น�อยกว6า 1 ป�การศึกษา ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาค
เรียนละ 360 ชั่วโมง มีดังนี้  
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2.1) ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวิชาเอก ไม6น�อยกว6า 120 ชั่วโมงต6อภาคเรียน
ดังนี้ (15 สัปดาห� x 8 ชั่วโมง) = 120 ชั่วโมง 

2.2) เตรียมการสอน ตรวจงาน วิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน
ซ6อมเสริม งานอาจารย�ท่ีปรึกษางานธุรการชั้นเรียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีได� รับมอบหมาย ไม6น�อยกว6า 210 ชั่วโมง 
(15 สัปดาห� x 14 ชั่วโมง) = 210 ชั่วโมง 

2.3) พบอาจารย�และเข�าร6วมสัมมนาระหว6างฝ^กโดยการใช�สื่อและ Face to face 
ไม6น�อยกว6า 30 ชั่วโมง ต6อภาคการศึกษา รวมท้ังสิ้นไม6น�อยกว6า 360 ชั่วโมง ต6อภาคการศึกษา 

 

4.3 จํานวนหน<วยกิต 
1) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1  จํานวน 1 หน6วยกิต ไม6น�อยกว6า 60 ชั่วโมง 
2) ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2  จํานวน 1 หน6วยกิต ไม6น�อยกว6า 60 ชั่วโมง 
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จํานวน 6 หน6วยกิต ไม6น�อยกว6า 360 ชั่วโมง 
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จํานวน 6 หน6วยกิต ไม6น�อยกว6า 360 ชั่วโมง 

 

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
1) การสังเกตการสอน การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีมีสาขาวิชาเฉพาะ จัดให�ในชั้นป�ท่ี 4 ภาค

เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนละไม6น�อยกว6า 60 ชั่วโมง 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอด 1 ป�การศึกษา จํานวนภาค

เรียนละไม6น�อยกว6า 360 ชั่วโมง  
 

5.  ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 

 5.1 คําอธิบายโดยย<อ 

 งานวิจัยเป$นส6วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ซ่ึงเป$นการทําวิจัยในชั้นเรียนขณะปฏิบัติการสอนในชั้นป�ท่ี 5 

5.2    มาตรฐานผลการเรียนรู� 
5.2.1     ด�านคุณธรรมจริยธรรม   

      1) จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีกําหนดโดยองค�กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา  
 2) มีวินัย ตรงต6อเวลา และรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักด์ิศรีของ
ความเป$นมนุษย� 

5.2.2 ด�านความรู� 
1) มีความรู�เชิงบูรณาการระหว6างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 

2) สามารถบูรณาการความรู�ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู�ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3) สามารถวิเคราะห�และแก�ไขปnญหาด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกต�ใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมเช6นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป$นต�น 
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4) สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ และวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร� อีกท้ัง
พัฒนาความรู� ความชํานาญทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

 
5.2.3 ด�านทักษะทางป̂ญญา 

      1) สามารถคิดค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล6งข�อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผู�เรียนและ 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน 
      2) สามารถคิดแก�ปnญหาในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีความสลับซับซ�อน เสนอทางออกและ
นําไปสู6การแก�ไขได�อย6างสร�างสรรค� 
      3) สามารถคิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประเมินค6า และประยุกต�ใช�องค�ความรู�ท่ี 
เก่ียวข�องอย6างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต6อยอดองค�ความรู �จากเดิมได�อย6างสร�างสรรค� 
   4) สามารถสืบค�นข�อมูลและแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมได�ด�วยตนเองเพ่ือการเรียนรู�ตลอด
ชีวิตและทันต6อการเปลี่ยนแปลงทางองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ 

5.2.4  ด�านความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
      1) มีความไวในการรับความรู�สึกของผู�เรียนด�วยความเข�าใจและความรู�สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ�และสังคม 
      2) มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�เรียน เป$นผู�นําและผู�ตามท่ีมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวมท้ัง
ด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อม 
    5.2.5  ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    1) มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช�ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศได�ดี 

      2) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู�เรียนอย6างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน 
และการนําเสนอด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ6มผู�เรียน 
    5.2.6  ด�านการจัดการเรียนรู�  
    1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู� ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป$น
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม6เป$นทางการ (Informal) อย6างสร�างสรรค� 
    2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�แต6ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สําหรับผู�เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู�เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
อย6างมีนวัตกรรม 
  3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย6างบูรณาการ 
 

 5.3 ช<วงเวลา 

   นักศึกษาดําเนินการวิจัยในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของป�การศึกษาท่ี 5 ตามแผนการเรียนของ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
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 5.4 จํานวนหน<วยกิต 

  งานวิจัยเป$นส6วนหนึ่งของรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ท่ีมี 6 หน6วยกิต และรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ท่ีมี 6 หน6วยกิต 
 

 5.5 การเตรียมการ 
 

  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน มีคณะกรรมการและอาจารย�ท่ีปรึกษางานวิจัย 
รวมถึงอาจารย�นิเทศของคณะครุศาสตร� ให�คําแนะนําช6วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท้ัง 2 ภาคการศึกษา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 

  ประเมินผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  มี คุณธรรม จริยธรรมและ
ค6านิยมท่ีพึงประสงค� 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป$นครู 

2. มีจิตสํานึกต6อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อมอย6าง
ยั่งยืน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ใฝlรู� การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป$นครู 
4. มีความรู�ความสามารถในการ
วิจัยและใช�ประโยชน�จากการวิจัย 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. มีความเป$นผู�นําทางวิชาชีพครู การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป$นครู 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต<ละด�าน  
 

 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต<ละด�าน (หมวดการศึกษาท่ัวไป) 
 

  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

   นักศึกษาต�องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตร6วมกับผู�อ่ืนในสังคม
อย6างราบรื่น  และเป$นประโยชน�ต6อส6วนรวมมีวินัย มีความซ่ือสัตย�สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ�
ของมหาวิทยาลัยและสังคมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค6าและศักด์ิศรีความเป$นมนุษย�  ครอบคลุมสิ่งต6อไปนี้ 
  1) มีวินัย ตรงเวลา  

  2) มีความซ่ือสัตย�สุจริตต6อตนเองและสังคม 
  3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
  4) ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป$นไทย 

   2.1.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ6งกลุ6มผู�เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) ในด�านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช�กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช�โครงงานเป$นฐาน (Project-Based Learning) 
  - กฎกติกาหรือข�อตกลงท่ีได�กําหนด  
  - มอบหมายงานให�ทําในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

    2.1.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
   - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข�าชั้นเรียนการส6งงานตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร6วมกิจกรรม ประเมินพฤติกรรมการเข�าเรียนโดยใช�แบบบันทึกพฤติกรรม 
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   - ประเมินจากการมีวินัยและพร�อมเพรียงของนักศึกษาในการเข�าร6วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 

 - ประเมินพฤติกรรมการทําตามข�อตกลงหรือสัญญาท่ีให�ไว�ต6อตนเอง เพ่ือนร6วมงาน
และสังคม 

 

2.1.2 ความรู� 
 

  2.1.2.1  ผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
       นักศึกษาต�องมีความรู�เก่ียวกับสาขาวิชาการท่ีศึกษามีความรู�เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา
นั้น  ต�องเป$นสิ่งท่ีนักศึกษาต�องรู�เพ่ือใช�ดํารงชีวิตในสังคมอย6างมีความสุขและช6วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐาน
ความรู�ต�องครอบคลุมสิ่งต6อไปนี้ 

 1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต6างๆ ท่ีได�เรียนรู� 
2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต6างๆ ท่ีได�เรียนรู� นําไปประยุกต�ใช�เป$น

พ้ืนฐานการดํารงชีวิตประจําวันได� 
3) มีการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่อง 

   2.1.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู� 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ6งกลุ6มผู�เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) ในด�านคุณธรรมจริยธรรม 
  - สอนโดยใช�กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช�โครงงานเป$นฐาน (Project-Based Learning) 
   - มอบหมายงานให�ทําในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

  2.1.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
      ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด�านต6าง ๆ ดังนี้ 

   - การทดสอบย6อย 
   - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   - ประเมินจากผลงานของงานท่ีได�รับการมอบหมาย 
 

2.1.3 ทักษะทางป̂ญญา 

  2.1.3.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 
   นักศึกษาต�องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได�โดยพ่ึงตนเองได�เม่ือจบ

การศึกษาแล�วดังนั้นนักศึกษาจําเป$นต�องได�รับการพัฒนาทักษะทางปnญญาไปพร�อมกับคุณธรรมดังนี้ 
 1) สามารถในการวิเคราะห�สถานการณ� โดยใช�หลักการท่ีได�เรียนมา ตลอดจนสามารถ

นําความรู�ไปประยุกต�ในสถานการณ�จริงได� 
   2) สามารถสังเคราะห�ความรู�ท่ีได�เรียนรู�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
   3) สามารถแก�ปnญหาได�โดยนําหลักการและทฤษฎีต6าง ๆ มาอ�างอิงได�อย6างเหมาะสม 
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  2.1.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 
  - สอนแบบบรรยาย (Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ6งกลุ6มผู�เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) ในด�านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช�กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช�โครงงานเป$นฐาน (Project-Based Learning) 

  - มอบหมายงานให�ทําในรูปแบบของใบงาน หรือรายงาน 
  2.1.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 

  - ประเมินการคิดวิเคราะห�แยกแยะประเด็นของผู�เรียนจากใบงาน 
    - การทดสอบย6อย 
   - การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   - ประเมินจากผลงานของงานท่ีได�รับการมอบหมาย 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      นักศึกษาจะต�องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี และมีความรับผิดชอบต6อหน�าท่ีท่ี
รับผิดชอบ  เพ่ือให�เป$นท่ีรักใคร6 ได�รับการยอมรับในเกียรติและศักด์ิศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู�
ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี และสามารถปรับตัวเข�ากับผู�อ่ืน สถานการณ�และวัฒนธรรม
องค�กรท่ีมีความแตกต6าง และยอมรับความแตกต6างระหว6างบุคคล 
   2) มีความรับผิดชอบต6อตนเอง ต6องานท่ีได�รับมอบหมาย และต6อสังคม 

 3) มีภาวะผู�นําและเป$นแบบอย6างท่ีดี 
 4) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

2.1.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ� 
ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ6งกลุ6มผู�เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) ในด�านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช�กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช�โครงงานเป$นฐาน (Project-Based Learning) 
  - มอบหมายงานให�ทําในรูปแบบของโครงงานหรือรายงาน 

   2.1.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
     - ประเมินพฤติกรรมการทํางานร6วมกับผู�อ่ืน  
     - ประเมินพฤติกรรมการแสดงความรัก เอ้ืออาทรต6อผู�อ่ืน  
     - ประเมินพฤติกรรมการรับผิดชอบงาน 
     - ประเมินพฤติกรรมการเป$นผู�นํา 
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  - ประเมินการคิดวิเคราะห�แยกแยะประเด็นของผู�เรียนจากใบงาน 
     - การทดสอบย6อย 
     - ประเมินจากผลงานของงานท่ีได�รับการมอบหมาย 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1) มีทักษะในการสื่อสารใช�ภาษาไทย ใช�ภาษาอังกฤษได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู� การประมวลความรู� และ
การสื่อสาร 
      3) สามารถนําเสนอผลการเรียนรู�ได�อย6างมีประสิทธิภาพ 

   2.1.5.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - สอนแบบบรรยาย(Lecture) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
  - การแบ6งกลุ6มผู�เรียน (Group Work) 
  - สอนโดยใช�กรณีศึกษา (Case Study) ในด�านคุณธรรมจริยธรรม 

  - สอนโดยใช�กิจกรรมในชั้นเรียน (Activity-Based Learning) 
  - สอนโดยใช�โครงงานเป$นฐาน (Project-Based Learning) 
  - การนําเสนอผลงานท่ีได�รับมอบหมาย 
  - มอบหมายงานให�ทําในรูปแบบของใบงานหรือรายงาน 

   2.1.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผลการนําเสนอผลงานท่ีได�รับมอบหมาย ด�านภาษาและด�านการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
และการใช�เทคโนโลยี 

- ประเมินความสามารถเขียนอ6าน พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
- ประเมินการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา/สืบค�นความรู� การบันทึก/

วิเคราะห�/ประมวลความรู� การนําเสนอและการสื่อสาร 
 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต<ละด�าน: หมวดวิชาเฉพาะด�าน 

2.2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต�องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตร6วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย6างราบรื่น 
และเป$นประโยชน�ต6อส6วนรวม นอกจากนั้นยังต�องตระหนักอยู6เสมอว6าผู�ศึกษาจะต�องประพฤติตนอยู6ในกรอบของ
จรรยาบรรณ มีความหนักแน6นม่ันคงมีความสํานึกทางสังคมและรับผิดชอบในวิชาชีพครู จึงจําเป$นจะต�องมีความ
รับผิดชอบต6อผลท่ีเกิดข้ึนเช6นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย�ท่ีสอนในแต6ละวิชาต�องพยายาม
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สอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งต6อไปนี้ เพ่ือให�นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร�อมกับวิทยาการ
ต6างๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารย�ต�องมีคุณสมบัติด�านคุณธรรม จริยธรรมอย6างน�อยตามท่ีระบุไว� 
      1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช6น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีกําหนดโดยองค�กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา  

3) มีวินัย ตรงต6อเวลา และรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป$นผู�นําและผู�ตาม สามารถทํางานเป$นทีมและสามารถแก�ไขข�อขัดแย�ง

และลําดับความสําคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักด์ิศรีของ

ความเป$นมนุษย� 
     นอกจากนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต�องมีวิชาเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู เป$นวิชาบังคับ อาจารย�ท่ีสอนต�องจัดให�มีการวัดมาตรฐานในด�านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม6จําเป$นต�องเป$นข�อสอบอาจใช�การสังเกตพฤติกรรมระหว6างทํากิจกรรมท่ีกําหนดมีการ
กําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให�เป$นส6วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาท่ี
คะแนนความประพฤติไม6ผ6านเกณฑ� อาจต�องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก6อนจบการศึกษา 
   2.2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

การกําหนดให�มีวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือเป$นการปลูกฝnงให�นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน�น
การเข�าชั้นเรียนให�ตรงเวลาตลอดจนการแต6งกายท่ีเป$นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต�องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ6มนั้น ต�องฝ^กให�รู�หน�าท่ีของการเป$นผู�นํากลุ6มและการเป$นสมาชิกกลุ6ม มีความ
ซ่ือสัตย�โดยต�องไม6กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ�านของผู�อ่ืน เป$นต�น นอกจากนี้อาจารย�ผู�สอนทุก
คนต�องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู�จักเคารพทรัพย�สินทางปnญญาของผู�อ่ืน 
ตระหนักถึงบทบาทท่ีมีต6อสังคม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส6งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช6น การยกย6องนักศึกษาท่ี
ทําดี ทําประโยชน�แก6ส6วนรวม เสียสละ 
      1) การวิเคราะห�แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด�านคุณธรรมจริยธรรม            
ของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
         2) การเรียนรู�โดยการปฏิสัมพันธ�เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
         3) การใช�กรณีศึกษา (Case study) 
         4) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร 

2.2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห�แบบวิภาษวิธี 
         2) วัดและประเมินจากกลุ6มเพ่ือน 
         3) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา 

   4) วัดและประเมินจากผลการเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป$นรายป�ตลอดหลักสูตร 

     5) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
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         2.2.2 การพัฒนาความรู� 

     2.2.2.1 ผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
บูรณาการความรู�เก่ียวกับการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอก ท่ีครอบคลุมไม6น�อยกว6าหัวข�อต6อไปนี้ 

1) มีความรู�ความเข�าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด�านการศึกษา หรือการจัดการ
เรียนรู�ในวิชาเอกได� 
           2) มีความรู�เชิงบูรณาการระหว6างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
        3) สามารถบูรณาการความรู�ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู�ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

4) สามารถวิเคราะห�และแก�ไขปnญหาด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกต�ใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมเช6นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
เป$นต�น 

 5) สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ และวิวัฒนาทางวิทยาศาสตร� อีกท้ังพัฒนา
ความรู� ความชํานาญทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

2.2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู� 
  1) การวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู�และการเรียนรู�แบบสืบสอบ (Inguiry 
method) 
        2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค�ความรู� 
         3) การวิเคราะห�แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององค�ความรู�และทฤษฎี 
         4) การเรียนรู�ร6วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต�และประเมินค6าองค�
ความรู�ในสถานการณ�โลกแห6งความจริง 
       5) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร 
  6) การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน�นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต��ใช�ทางปฏิบัติ
ด�วยการทดลองในห�องปฏิบัติการและสถานศึกษาจริง 
  7) การจัดการเรียนรู�จากสถานการณ�จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู�เชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณ�ตรงมาเป$นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝ^กปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

  2.2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด�านต6าง ๆ คือ 

           1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ความรู� 
     2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค�ความรู� 
     3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห�แบบวิภาษวิธี 
     4) วัดและประเมินจากการเรียนรู�ร6วมมือ 
     5) วัดและประเมินจากการเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เป$นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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   2.2.3 การพัฒนาทักษะทางป̂ญญา 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 

นักศึกษาต�องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได�โดยพ่ึงตนเองได�เม่ือจบการศึกษาเเล�ว 
ดังนั้นนักศึกษาจําเป$นต�องได�รับการพัฒนาทักษะทางปnญญาไปพร�อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู�ในขณะท่ีสอน
นักศึกษาอาจารย�ต�องเน�นให�นักศึกษาคิดหาเหตุผลเข�าใจท่ีมาและสาเหตุของปnญหาวิธีการแก�ปnญหารวมท้ัง
แนวคิดด�วยตนเองไม6สอนในลักษณะท6องจํานักศึกษาต�องมีคุณสมบัติต6าง ๆ จากการสอนเพ่ือให�เกิดทักษะทาง
ปnญญาดังนี้ 

   1) สามารถคิดค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล6งข�อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผู�เรียนและการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน 

     2) สามารถคิดแก�ปnญหาในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีความสลับซับซ�อน เสนอทางออกและ
นําไปสู6การแก�ไขได�อย6างสร�างสรรค� 

    3) มีความเป$นผู�นําทางปnญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู�อย6างสร�างสรรค� และมี
วิสัยทัศน� การวัดมาตรฐานในข�อนี้สามารถทําได�โดยการออกข�อสอบท่ีให�นักศึกษาแก�ปnญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก�ปnญหาและวิธีการแก�ปnญหาโดยการประยุกต�ความรู�ท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงข�อสอบท่ีเป$นการเลือกคําตอบท่ี
ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ6มคําตอบท่ีให�มา 

 4) สามารถคิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประเมินค6า และประยุกต�ใช�องค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง
อย6 าง เหมาะสมในการ พัฒนานวัตกรรมหรือวิจั ยต6 อยอดองค�ความรู � จากเ ดิมได �อย6 า งสร� า งสรรค� 
  5) สามารถสืบค�นข�อมูลและแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมได�ด�วยตนเองเพ่ือการเรียนรู�ตลอด
ชีวิตและทันต6อการเปลี่ยนแปลงทางองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ 

 2.2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 
  1) การวิเคราะห�แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(Problem-based learning) 
                  2) การทําวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหม6 (Research-based learning) 
                  3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย6างมีวิสัยทัศน� (Research and Development และ 
Vision-based learning) 
                  4) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร 
  5) กําหนดกรณีศึกษาเพ่ือให� มีการสืบค�นข�อมูล และการประยุกต�ใช�ทักษะทาง
วิทยาศาสตร�รวมถึงการอภิปรายในกลุ6ม เพ่ือนําความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ ไปสู6ผลลัพธ�ท่ีสร�างสรรค� 

 2.2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป̂ญญา 
     1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห�แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม   
                  2) วัดและประเมินการทําวิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�ใหม6  
                  3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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    4) วัดและประเมินจากการเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เป$นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 

  2.2.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) มีความไวในการรับความรู�สึกของผู�เรียนด�วยความเข�าใจและความรู�สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ�และสังคม 
     2) มีความเอาใจใส6 มีส6วนช6วยเหลือและเอ้ือต6อการแก�ปnญหาความสัมพันธ�ในกลุ6มและ
ระหว6างกลุ6มผู�เรียนอย6างสร�างสรรค� 
     3) มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�เรียน เป$นผู�นําและผู�ตามท่ีมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวมท้ัง
ด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อม 

 2.2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคล   
และความรับผิดชอบ 
     1) การเรียนแบบมีส6วนร6วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
     2) การเป$นผู�นําแบบมีส6วนร6วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
     3) การคิดให�ความเห็นและการรับฟnงความเห็นแบบสะท�อนกลับ (Reflective thinking) 
     4) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
     1) วัดและประเมินจากการเรียนแบบมีส6วนร6วมมือ 
                  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค�นคว�า/แก�โจทย� 
                  3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ6ม และการเป$นผู�นําในการอภิปรายซักถาม 
                  4) วัดและประเมินจากการเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เป$นรายป�ตลอดหลักสูตร  

2.2.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

   1) มีความไวในการวิเคราะห�เข�าใจและสรุปความคิดรวบยอดข�อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา หรือทางด�านวิทยาศาสตร�ท่ีได�รับจากผู�เรียนอย6างรวดเร็ว ท้ังท่ีเป$นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร� 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
    2) มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช�
ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศได�ดี 
                       3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู�เรียนอย6างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ6มผู�เรียน 
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  การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได�ในระหว6างการสอนโดยอาจให�นักศึกษาแก�ปnญหาวิเคราะห�ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก�ปnญหา และให�นําเสนอแนวคิดของการแก�ปnญหาผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพ ต6อนักศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมีการวิจารณ�ในเชิงวิชาการระหว6างอาจารย�และกลุ6มนักศึกษา 
 2.2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) การติดตามวิเคราะห� และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด�านการศึกษาจากข6าว
หนังสือพิมพ� หรือข6าวจากสื่อรูปแบบอ่ืน ๆ 
     2) แนะนําการประยุกต�ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการสืบค�นและนําเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญด�านการศึกษาโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร 

      2.2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสาร 
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห� และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด�าน
การศึกษาจากข6าวหนังสือพิมพ� 
       2) วัดและประเมินผลจากการประยุกต�ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�เพ่ือการสืบค�นและ
นําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด�านการศึกษา โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3) วัดและประเมินผลจากการเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป$นรายป�ตลอดหลักสูตร 
  

  2.2.6 การพัฒนาด�านทักษะการจัดการเรียนรู� 
 2.2.6.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการจัดการเรียนรู� 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป$นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม6เป$นทางการ (Informal) อย6างสร�างสรรค� 
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�แต6ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สําหรับผู�เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู�เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
อย6างมีนวัตกรรม 
  3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย6างบูรณาการ 
 2.2.6.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะเชิงปฏิบัติการ 

   1) การฝ^กประสบการณ�วิชาชีพครูก6อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  2) การปฏิบั ติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through 

action) 
   3) การเข�าร6วมกิจกรรมเสริมความเป$นครู หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป$นรายป�ตลอด
หลักสูตร    
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   4) ใช�การสอนให�หลากหลายรูปแบบ โดยเน�นทักษะการใช�เครื่องมือทางวิทยาศาสตร�ให�
ทันต6อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให�เป$นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น  
 2.2.6.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู�ด�านความรู� 
            ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด�านต6างๆ คือ 
   1) ทดสอบย6อย 
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3) การทดสอบเชิงปฎิบัติ 
   4) ประเมินจากการรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
   5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   6) ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรียน 
   7) ประเมินจากการนิเทศการสอน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  3.1.1 ความหมายของผลการเรียนรู�ในตารางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   3.1.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต�องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตร6วมกับผู�อ่ืนในสังคมอย6างราบรื่น  
และเป$นประโยชน�ต6อส6วนรวมมีวินัย มีความซ่ือสัตย�สุจริต เคารพกฎหมายระเบียบและกฎเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณค6าและศักด์ิศรีความเป$นมนุษย�  ครอบคลุมสิ่งต6อไปนี้ 
                    1) มีวินัย ตรงเวลา  

          2) มีความซ่ือสัตย�สุจริตต6อตนเองและสังคม 
          3) เคารพในกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย และสังคม  
          4) ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความเป$นไทย 
 
   3.1.1.2 ความรู� 

นักศึกษาต�องมีความรู�เก่ียวกับสาขาวิชาการท่ีศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษานั้น  ต�องเป$นสิ่งท่ี
นักศึกษาต�องรู�เพ่ือใช�ดํารงชีวิตในสังคมอย6างมีความสุขและช6วยพัฒนาสังคมดังนั้นมาตรฐานความรู�ต�อง
ครอบคลุมสิ่งต6อไปนี้ 
                     1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีต6างๆ ท่ีได�เรียนรู� 
                     2) มีความสามารถเอาหลักการและทฤษฎีต6างๆ ท่ีได�เรียนรู� นําไปประยุกต�ใช�เป$นพ้ืนฐานการ
ดํารงชีวิตประจําวันได� 
                     3) มีการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอย6างต6อเนื่อง 

   3.1.1.3 ทักษะทางป̂ญญา 
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    นักศึกษาต�องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได�โดยพ่ึงตนเองได�เม่ือจบการศึกษาแล�ว
ดังนั้นนักศึกษาจําเป$นต�องได�รับการพัฒนาทักษะทางปnญญาไปพร�อมกับคุณธรรมดังนี้ 
                     1) สามารถในการวิเคราะห�สถานการณ� โดยใช�หลักการท่ีได�เรียนมา ตลอดจนสามารถนําความรู�
ไปประยุกต�ในสถานการณ�จริงได� 
                     2) สามารถสังเคราะห�ความรู�ท่ีได�เรียนรู�ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
                     3) สามารถแก�ปnญหาได�โดยนําหลักการและทฤษฎีต6าง ๆ มาอ�างอิงได�อย6างเหมาะสม 

   3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาจะต�องมีพฤติกรรมและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี และมีความรับผิดชอบต6อหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือให�เป$นท่ีรักใคร6 ได�รับการยอมรับในเกียรติและศักด์ิศรีของตน  ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     1) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี และสามารถปรับตัวเข�ากับผู�อ่ืน สถานการณ�และวัฒนธรรมองค�กรท่ีมี
ความแตกต6าง และยอมรับความแตกต6างระหว6างบุคคล 
                     2) มีความรับผิดชอบต6อตนเอง ต6องานท่ีได�รับมอบหมาย และต6อสังคม 
                     3) มีภาวะผู�นําและเป$นแบบอย6างท่ีดี 
                     4) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

    3.1.1.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1) มีทักษะในการสื่อสารใช�ภาษาไทย ใช�ภาษาอังกฤษได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
                     2) สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู� การประมวลความรู� และการสื่อสาร 
                     3) สามารถนําเสนอผลการเรียนรู�ได�อย6างมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
�     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

  

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู� 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 
3. ทักษะทาง

ป̂ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว<างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุ<มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

GE-010-001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-002  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-003  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-004  สุนทรียภาพในภาษาไทย � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-005  การอ6านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่นําไปใช� � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-006  การอ6านและการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่จุดประสงค�ท่ัวไป � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-007  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารชีวิตประจําวัน � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-008  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือในชีวิตประจําวัน � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-009  การอ6านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-010  ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจาํวัน � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-011  ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน � � �  � � � � � � � � � � � � � 

GE-010-012  ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน � � �  � � � � � � � � � � � � � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
�     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

  

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู� 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 
3. ทักษะทาง

ป̂ญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ�ระหว<าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุ<มวิชามนุษยศาสตร�                  

GE-020-001  จริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-002  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-003  การรู�สารสนเทศ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-004  ภาวะผู�นําและการจัดการ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-005  พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน � �  � � � � � �  � � � � � � � 

GE-020-006  คุณค6าของมนุษย�ในการดํารงชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-007  ภูมิปnญญาเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-020-008  การพัฒนาบุคลิกภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
�     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู� 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 
3. ทักษะทาง

ป̂ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว<างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุ<มวิชาสังคมศาสตร�                  

GE-030-001  พลวัตทางสังคมโลก � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-002  กฎหมายในชีวิตประจําวนั � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-003  พหวุัฒนธรรมศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-004  ประชาคมอาเซียนศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-005  กาฬสินธุ�ศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-006  เพศวิถีศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-030-007  จริยธรรมแห6งพลเมือง � � � � � � � �  � � �  � � � � 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
�     ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

                                                      มาตรฐาน 
 

 
 
ระดับผลการเรียนรู� 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู� 
3. ทักษะทาง

ป̂ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ�
ระหว<างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  

กลุ<มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี                  

GE-040-001  ชีวิตกับส่ิงแวดล�อม � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-002  การคิดและการตัดสินใจ � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-003  คณิตศาสตร�เพื่อชีวิต � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-004  ทักษะและการรู�สารสนเทศในยุคดิจิตัล � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-005  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การปฏิบัติงาน � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-006  สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE-040-007  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสร�างสุข � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ<มวิชากีฬาและนนัทนาการ                  

GE-050-001  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด�าน 

  3.2.1 ความหมายของผลการเรียนรู�ในตารางหมวดวิชาเฉพาะด�าน 

    3.2.1.1   ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช6น กัลยาณมิตรธรรม 7 
      2) จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ีกําหนดโดยองค�กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา  

3) มีวินัย ตรงต6อเวลา และรับผิดชอบต6อตนเองและสังคม 
4) มีภาวะความเป$นผู�นําและผู�ตาม สามารถทํางานเป$นทีมและสามารถแก�ไขข�อ

ขัดแย�งและลําดับความสําคัญ 
5) เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู�อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักด์ิศรี

ของความเป$นมนุษย� 

                  3.2.1.2 ด�านความรู� 
1) มีความรู�ความเข�าใจและทักษะในหลักการทฤษฎีทางด�านการศึกษา หรือการ

จัดการเรียนรู�ในวิชาเอกได� 
            2) มีความรู�เชิงบูรณาการระหว6างวิชาชีพครูกับวิชาเอก 
        3) สามารถบูรณาการความรู�ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู�ในศาสตร�อ่ืน ๆ ท่ีก่ียวข�อง 

4) สามารถวิเคราะห�และแก�ไขปnญหาด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกต�ใช�
เครื่องมือท่ีเหมาะสมเช6นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร� นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษาเป$นต�น 

5) สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ และวิวัฒนาทางวิทยาศาสตร� อีกท้ัง
พัฒนาความรู� ความชํานาญทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

                  3.2.1.3 ด�านทักษะทางป̂ญญา 
    1) สามารถคิดค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหล6งข�อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือนํามาใช�ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู รวมท้ังการวินิจฉัยผู�เรียน
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู�เรียน 

      2) สามารถคิดแก�ปnญหาในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีความสลับซับซ�อน เสนอทางออกและ
นําไปสู6การแก�ไขได�อย6างสร�างสรรค� 

     3) มีความเป$นผู�นําทางปnญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู�อย6างสร�างสรรค� และ
มีวิสัยทัศน� การวัดมาตรฐานในข�อนี้สามารถทําได�โดยการออกข�อสอบท่ีให�นักศึกษาแก�ปnญหาอธิบายแนวคิดของ
การแก�ปnญหาและวิธีการแก�ปnญหาโดยการประยุกต�ความรู�ท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงข�อสอบท่ีเป$นการเลือกคําตอบท่ี
ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ6มคําตอบท่ีให�มา 

  4) สามารถคิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประเมินค6า และประยุกต�ใช�องค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง 
อย6างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยต6อยอดองค�ความรู�จากเดิมได�อย6างสร�างสรรค� 
   5) สามารถสืบค�นข�อมูลและแสวงหาความรู�เพ่ิมเติมได�ด�วยตนเองเพ่ือการเรียนรู�ตลอด 
ชีวิตและทันต6อการเปลี่ยนแปลงทางองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม6 ๆ 
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      3.2.1.4 ด�านความสัมพันธ�ระหว<างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
                       1) มีความไวในการรับความรู�สึกของผู�เรียนด�วยความเข�าใจและความรู�สึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ�และสังคม 
      2) มีความเอาใจใส6 มีส6วนช6วยเหลือและเอ้ือต6อการแก�ปnญหาความสัมพันธ�ในกลุ6มและ
ระหว6างกลุ6มผู�เรียนอย6างสร�างสรรค� 
      3) มีความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�เรียน เป$นผู�นําและผู�ตามท่ีมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวม 
ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อม 
      3.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) มีความไวในการวิเคราะห�เข�าใจและสรุปความคิดรวบยอดข�อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา หรือทางด�านวิทยาศาสตร�ท่ีได�รับจากผู�เรียนอย6างรวดเร็ว ท้ังท่ีเป$นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร� 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

   2) มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช�ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบ หรืองานวิชาชีพอ่ืนโดยใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศได�ดี 

      3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู�เรียนอย6างมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน 
และการนําเสนอด�วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ6มผู�เรียน 

      3.2.1.6 ด�านการจัดการเรียนรู� 
     1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท้ังรูปแบบท่ีเป$น
ทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Semi-formal) และรูปแบบไม6เป$นทางการ (Informal) อย6างสร�างสรรค� 
     2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�แต6ละระดับการศึกษาและวิชาเอก สําหรับผู�เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู�เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู�เรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษอย6างมีนวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย6างบูรณาการ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู<รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาเฉพาะด�าน 
�ความรับผิดชอบหลัก              �ความรับผิดชอบรอง 

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

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

กลุ<มวิชาชีพครูศึกษาบังคับ                         
ED-002-101  ความเป$นครู � �    � �    �     � �    �    

ED-002-102  ปรัชญาทางการศึกษา 
� �    � �    �     � �    �    

ED-002-103  ภาษาและวัฒนธรรม
สําหรับครู 

� �    � �    � � �   � � � � � �    

ED-002-104  ภาษาและวัฒนธรรม
ต6างประเทศสําหรับ
ครู     

� �    � �     � �    �    �    

ED-002-205  จิตวิทยาและการแนะ
แนวสําหรับครู 

� �    � �    � � �   � � �   � � � � 

ED-002-206  การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

�     � �    � � �   � �  � �  �  � 

ED-002-207  การจัดการเรียนรู�และ
การจัดการช้ันเรียน 

� �    � �    � � �   � � �  � � � � � 

ED-002-208  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

� �    � �    � �    � � � � � � �   

ED-002-309  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู� 

� �    � �    �     � � � � � � � � � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-002-310  การบริหารการศึกษา

และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

� �    �      � �   �  � � � �   � 

ED-002-311  ทักษะและเทคนิคการ
สอน 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-002-412  การวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู� 

� �    � �    � � �   � �  � � �    

กลุ<มวิชาชีพครูเลือก                         

ED-003-313  สัมมนาปnญหา
การศึกษา 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-314  การจัดกิจกรรมร6วม
หลักสูตร 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-315 การใช�และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ�
เทคโนโลยีการศึกษา 

�     �      � �    � �  � �    

ED-003-316  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-317  การผลิตและนําเสนอ
มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา 

�     � �    �  �     �  � � �  � 

ED-003-318  การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร�ช6วยสอน 

�     � �    �  �     �  � � �  � 

ED-003-319  การสร�างแบบทดสอบ � �    � �    �     � � � � � � � � � 

ED-003-320  การวัดจิตพิสัย 
� �    � �    �     � � � � � � � � � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-003-321  การประเมินผลการ

เรียนด�านการปฏิบัติ 
� �    � �    �     � � � � � � � � � 

ED-003-322  การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู� 

� �    � �    � � �   � �  � � �    

ED-003-323 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู� 

� �    � �    � � �   � �  � � �    

ED-003-324  การสร�างเคร่ืองมือ
วิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู� 

� �    � �    � � �   � �  � � �    

ED-003-325  โปรแกรมประยุกต�
ด�านสถิติและวจิัย 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-326  โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการวจิัย 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-327  จิตวิทยาเด็กและ
วัยรุ6น 

� �    � �    � � �   � � �  � � � � � 

ED-003-328  บุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

� �    � �    � �    � � �  � � �  � 

ED-003-329  ทฤษฎีและเทคนิค
การให�คําปรึกษาใน
สถานศึกษา 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-330  ทักษะการปรึกษา
เบื้องต�นและการ
ปรึกษารายบุคคล 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 

ED-003-331  เทคนิคกลุ6มในการ
ปรึกษา 

� �    � �    � � �   � � � � � � � � � 



 

 

107

                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-003-332  การศึกษาแบบเรียน

รวม 
� �    � �    � � �   � � �   � � � � 

ED-003-333 พลศึกษาและสุข
ศึกษาสําหรับครู 

� �    � �    � � �   � � � � � � � �  

ED-003-334  ผู�กํากับลูกเสือ – 
เนตรนารี – ยุว
กาชาด 

� �    � �     � �   � � � � � � � �  

วิชาการฝrกประสบการณ�วิชาชีพ                         

ED-005-435  การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 1    

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED-005-436  การปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครู 2 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED-005-537 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED-005-538  การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

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

หมวดวิชาเอกบังคับ                         
ED-023-201 คณิตศาสตร�สําหรับ

วิทยาศาสตร� 1 
  �  � � �       � �  �  �      

ED-023-202 คณิตศาสตร�สําหรับ
วิทยาศาสตร� 2 

  �  � � �       � �  �  �      

ED-012-101  เคมี 1  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 

ED-012-102 ปฏิบัติการเคมี 1  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 

ED-012-103 เคมี 2  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 

ED-012-104   ปฏิบัติการเคมี 2  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 

ED-012-105   ชีววิทยา 1 
�  � � � � �  � � � �  � �  � �  � �   � 

ED-012-106   ปฏิบัติการชีววิทยา 1   �  �   � �     � �  � �   �   � 

ED-012-107   ชีววิทยา 2 �  � � � � �  � � � �  � �  � �  � �   � 

ED-012-108   ปฏิบัติการชีววิทยา 2   �  �   � �     � �  � �   �   � 

ED-012-209   ฟ\สิกส� 1   �  � �   � �     �  �    �    

ED-012-210 ปฏิบัติการฟ\สิกส� 1   �  � �   �      �  �    �    
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-012-211 ฟ\สิกส� 2   �  � �   � �     �  �    �    

ED-012-212 ปฏิบัติการฟ\สิกส� 2   �  � �   �      �  �    �    

ED-012-313 ดาราศาสตร�และ
อวกาศ 

  �  � �   � �     �  �    �    

ED-012-314 เทคโนโลยีพลังงาน   �  � �   �      �  �    �    

ED-012-315 นิเวศวิทยากับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

�  � � �  � �  �  � � �   � �   �   � 

ED-012-416 วิทยาศาสตร�เกีย่วกับ
โลก 

  �  � �   � �     �  �    �    

ED-012-317   ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตร� 

� �    � �     � �    �    �    

ED-012-418   วิธีวจิัยวิทยาศาสตร�   � �    �  �  �   �  �  �     � 

ED-012-419   สถิติศาสตร�และการ
วิจัยเบี้องต�น 

  �  � �   � �     �  �    �   � 

ED-012-420  ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร� 

� �    � �     � �    �    �    

หมวดวิชาเอกเลือก                         
ED-013-301   เคมีอินทรีย�พื้นฐาน  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 

ED-013-302   เคมีประยุกต�  � �   � � �   �   � �  � � � �    � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-013-303   เคมีอนินทรีย�พื้นฐาน  � �   � � �   �   � �  � � �     � 

ED-013-304   ชีวเคมีพื้นฐาน  � �   � � �   �   � �  � � �     � 

ED-013-205   สรีรวิทยาท่ัวไป �  � � � � �  � � � �  � �  � �  � �   � 

ED-013-206   สัตววิทยา   �  �  � � �   �  � �  � �   �   � 

ED-013-207   พันธุศาสตร�   �  �  � �  �  �  � �     � �   � 

ED-013-308   จุลชีววิทยาท่ัวไป   �  �  � � �   �  � �  � �   �   � 

ED-013-209   ชีวสารสนเทศ
เบื้องต�น 

  �  �    � � �    �  � � � �    � 

ED-013-310   ฟ\สิกส�ยุคใหม6   �  � �   � �     �  �    �    

ED-013-311   วัสดุศาสตร�   �  � �   � �     �  �    �    

ED-013-412   นาโนเทคโนโลย ี   �  � �   � �     �  �    �    

ED-013-313   ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

  �  �   � �   �   �  �  �     � 

ED-013-314   นิติวิทยาศาสตร�
เบื้องต�น 

  �  � �  � � �  �   �  �   �     

ED-013-315   ธรณีวิทยา 
�  � � �  � �  �  � � �   � �   �   � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-013-316   พื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร�
ส่ิงแวดล�อม 

  �  �   � �   �   �  �    �    

ED-013-317   เคมีส่ิงแวดล�อม   �  �   � �   �   �  �   �    � 

ED-013-318   ส่ิงแวดล�อมศึกษา   �  �   � �    �  �  �   �   �  

ED-013-319   ส่ิงแวดล�อมกับการ
พัฒนา 

  �  �   � �   �   �  �   �    � 

ED-013-320   อุตุนิยมวิทยาเบื้องต�น 
�  � � �  � �  �  � � �   � �   �   � 

ED-013-321   วิทยาศาสตร�ภัยพบิัติ
และการปJองกัน 

  �  � �  � � �  �   �  �   �     

หมวดวิชาการสอนวิชาเอก                         

ED-012-421   ทักษะและเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร� 

�  �   � �    �  �   � �    �  � � 

ED-012-422   นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร� 

  � �  � �      �   � �    �  � � 

หมวดวิชาการสอนวิชาเอก                         

ED-013-322   การวิเคราะห�
หลักสูตรและสาระ
การเรียนรู�
วิทยาศาสตร� 

  � �  �    � �   �  �   �   �  � 

ED-013-423   สัมมนาวิทยาศาสตร�
ท่ัวไป 

  � �    �  �    � �  �    �   � 
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                        มาตรฐาน 
ระดับผลการเรียนรู� 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู� 3.ทักษะทางป̂ญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ�
ระหว<างบุคล 

ฯลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห�เชิง
ตัวเลข ฯลฯ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู� 

ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED-013-424   สัมมนาการสอน

วิทยาศาสตร� 
  � �   �   �    � �  �    �   � 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

เป$นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6าด�วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ขณะนักศึกษายังไม<สําเร็จการศึกษา 

ได�กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ของนักศึกษาเป$นส6วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผู�ประเมินภายนอกต�อง
สามารถตรวจสอบได� ซ่ึงดําเนินการดังต6อไปนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม และ
กิจกรรมเสริมความเป$นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให�สอดคล�องกับมาตรฐานผลการเรียนรู�ของ
หลักสูตร  

2) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด�านหรือวิชาเอกมีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู�และกลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู� 

3) ผู�ใช�บัณฑิตมีส6วนร6วมในการทวนสอบผลการเรียนรู� 
4) มีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกร6วมทวนสอบผลการเรียนรู�  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

กําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา โดยเน�นการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีทําอย6างต6อเนื่องและนําผลการประเมินท่ีได�ย�อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
โดยการประเมินอาจจะดําเนินการดังตัวอย6างต6อไปนี้ 

1) ภาวะการได�งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต6ละรุ6นท่ีจบการศึกษา ในด�านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต6อความรู� ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู�ประกอบการ โดยการขอเข�าสัมภาษณ� หรือ การส6งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข�าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินตําแหน6ง และ/หรือความก�าวหน�าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส6งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด�านความรู� ความพร�อม และคุณสมบัติด�านอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเข�าศึกษาต6อในระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน
ในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในด�านความพร�อมและความรู� ท่ีได� ศึกษาจาก
หลักสูตร ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเป\ดโอกาสให�เสนอข�อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให�ดียิ่งข้ึน 

6) ความเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย�พิเศษ ท่ีมาประเมินหลักสูตรในภาพรวม ต6อความ
พร�อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการเรียนรู� และการพัฒนาองค�
ความรู�ของนักศึกษา 
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7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป$นรูปธรรมได� เช6น (ก) ผลงานของนักศึกษาท่ีได�นําเสนอผลงานทาง
วิชาการ (ข) จํานวนสื่อ/นวัตกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึน (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค�กรท่ีทําประโยชน�ต6อสังคม 

3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป$นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ว6าด�วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย� 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม< 
  1) การปฐมนิเทศหรือให�คําแนะนําแก6อาจารย�ใหม6 ให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน�าท่ีของอาจารย�มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู  
  2) การฝ^กอบรมอาจารย�ใหม6ด�านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
  3) การพัฒนาด�านการวิจัยการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน�าใหม6เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเข�าร6วม

เป$นคณะผู�วิจัยร6วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2. การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก<คณาจารย� 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 1) การฝ^กอบรมเพ่ือให�อาจารย�มีความรู�ความเข�าใจในการใช�กลยุทธ�ต6าง ๆ ในการสอนและ
กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
   ก. กําหนดให�อาจารย�ใหม6ทุกคนต�องผ6านการอบรมสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเก่ียวกับการสอน
ท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบ้ืองต�น 
   ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย�อย6างต6อเนื่องโดยอย6างน�อยอาจารย�ต�องผ6านการอบรมในหลักสูตร
ต6าง ๆ ป�ละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องต6อไปนี้ 
  (1) วิธีการสอนแบบต6างๆ โดยเฉพาะการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 
  (2) การสร�างแบบทดสอบต6างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตร 
  (3) การใช�คอมพิวเตอร�ในการจัดการเรียนการสอน 
  (4) การใช�และผลิตสื่อการสอน 
  (5) หลักสูตรอ่ืนท่ีเป$นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2) การส6งเสริมเพ่ือให�อาจารย�มีการเพ่ิมพูนความรู� สร�างเสริมประสบการณ�ในการสอนและการวิจัย
อย6างต6อเนื่อง ผ6านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป การให�บริการทางวิชาการท่ีเก่ียวข�อง การ
ให�คําปรึกษา การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต6างประเทศ และการสนับสนุนให�อาจารย�ได�ศึกษา
ต6อ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและประสบการณ� 

   2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืน ๆ 

 1) สนับสนุนให�อาจารย�ใหม6ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ เช6น ความรู�
เก่ียวกับคอมพิวเตอร� การใช�สถิติในการวิจัย เป$นต�น โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให� 
 2) สนับสนุนให�อาจารย�จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือให�มีตําแหน6งทางวิชาการสูงข้ึน 
 3) ส6งเสริมให�อาจารย�ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให�แรงจูงใจแก6ผู�ท่ีมีผลงานทางวิชาการอย6างประจักษ� 
 4) สนับสนุนให�อาจารย�ได�จัดทําโครงการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพ เช6น สถานศึกษาท่ีเป\ดสอน
หลักสูตรเทียบเคียง หน6วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน เป$นต�น โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให� 
 5) จัดให�อาจารย�เข�าร6วมกิจกรรมบริการวิชาการต6าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 6) สนับสนุนให�อาจารย�ได�ศึกษาต6อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารหลักสูตร จะกําหนดให�อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร โดยมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีการตรวจติดตามประเมินผลทุกป�การศึกษาและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงให�ดํารงไว�ซ่ึงมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือองค�กรวิชาชีพ 
ซ่ึงอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องทําหน�าท่ีดังนี้ 

 1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให�มีความทันสมัยอยู6เสมอ  

 2) จัดหาและกําหนดอาจารย�ผู�สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู�ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาท่ีสอน 

 3) มีส6วนร6วมในการดําเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เช6น ตารางเรียน ตารางสอบ ตารางการ
ฝ^กปฏิบัติงาน การฝ^กภาคสนาม การฝ^กงาน และสหกิจศึกษาตามท่ีกําหนดในหลักสูตรร6วมกับผู�บริหารของ
คณะและอาจารย�ผู�สอน  

 4) ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเป$นไปตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตรและรายวิชา 

 5) ส6งเสริมและจัดให�มีการพัฒนาคุณภาพอาจารย�ด�วยวิธีการต6างๆ เช6น การจัด/เข�าร6วมประชุมวิชาการ 
การส6งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 6) ส6งเสริมและจัดให�มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปJาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของ
หลักสูตร 

 7) ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู�มีส6วนได�ส6วนเสีย เช6น ผู�ใช�บัณฑิต ศิษย�เก6า อาจารย�และนักศึกษา
ปnจจุบัน 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ ผลลัพธ�การเรียนรู� การทํางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาดังนี้ 
 2.1 สาขาวิชาต�องประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ 
ครอบคลุมผลการเรียนรู�อย6างน�อย 5 ด�านคือ 1) ด�านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด�านความรู� 3) ด�านทักษะทาง
ปnญญา 4) ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว6างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 สาขาวิชาต�องประเมินร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป� 

3. นักศึกษา 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร�อมก6อนเข�าศึกษา การควบคุมการดูแล การให�คําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว การคงอยู6 การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษาดังนี้ 
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 3.1 การรับนักศึกษา 

       นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต6างประเทศท่ีใช�ภาษาไทยได�ดี 

 3.2 การเตรียมความพร�อมนักศึกษา 

     ให�สาขาวิชาอบรมความรู�พ้ืนฐานให�กับนักศึกษา หรือเตรียมความพร�อมทางการเรียนแก6นักศึกษา
ดังนี้ 
     3.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ใน 
ศตวรรษท่ี 21 
             3.2.2  จัดอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการดูแลให�คว�าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช�ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก6นักศึกษา      

 3.3 การควบคุมและการดูแล 

      3.3.1 จัดอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการทําโครงการพิเศษด�านการสอนวิทยาศาสตร� หรือการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ  
      3.3.2 จัดอาจารย�นิเทศก�วิชาเอก เพ่ือนิเทศติดตามการปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา  
            3.3.3 ให�สาขาวิชาประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา  

 3.4 การให�คําปรึกษาด�านวิชาการและอ่ืน ๆ แก<นักศึกษา 

 มีการแต6งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาให�แก6นักศึกษา เพ่ือกํากับดูแลนักศึกษาท้ังวิชาการและการเข�าร6วมทํา
กิจกรรม ซ่ึงระบบการดูแลนักศึกษาจัดทําในรูปแบบแฟJมอาจารย�ท่ีปรึกษาและระบบออนไลน� ESS โดย
นักศึกษาทุกคนท่ีมีปnญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาได� สัดส6วนอาจารย� 1 คน ต6อ
นักศึกษา 1 ห�องเรียน (ขนาดไม6เกิน 30 คน) และต�องกําหนดชั่วโมงให�คําปรึกษาอย6างน�อยสัปดาห�ละ 2 ชั่วโมง 
ฯลฯ ตามเกณฑ�มาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

   3.5 การอุทธรณ�ของนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคําร�องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย�ในแต6ละรายวิชาได� โดยต�อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. อาจารย� 

 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย� ต้ังแต6ระบบการรับอาจารย�ใหม6 การคัดเลือกอาจารย� คุณสมบัติ  
ความรู� ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก�าวหน�าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย�ดังนี้ 

  4.1 การรับอาจารย�ใหม< 

 4.1.1 การรับอาจารย�ใหม6 อาจทําได�โดย 
1) การเป\ดสอบคัดเลือก โดยให�การคัดเลือกอาจารย�ใหม6เป$นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานบุคคล โดยอาจารย�ใหม6จะต�องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก/โท ในสาขาวิทยาศาสตร� หรือสาขาการสอนวิทยาศาสตร� หรือวิทยาศาสตร�ศึกษา หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข�อง  
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2) การสนับสนุนให�อาจารย�ได�ศึกษาต6อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร� หรือสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข�อง โดยให�เป$นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  

3) การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาลท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร� หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง และยังไม6มีต�นสังกัด 

หมายเหตุ สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง พิจารณาตามมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา ISCED Fields of 
Education and  Training 2013 (ISCED-F 2013) 

4.1.2 ให�มีการแต6งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร  
4.1.3 ให�มีการแต6งต้ังอาจารย�พ่ีเลี้ยง เพ่ือให�คําปรึกษาและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  
4.1.4 อาจารย�ใหม6ต�องได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

 4.2 การมีส<วนร<วมของอาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�ผู�สอน ประชุมร6วมกันในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรโดยการนําผลการประเมินจากตัวบ6งชี้จากการดําเนินงานหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือประมวลผลคุณภาพ ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต6อไป 

 4.3 การแต<งตั้งคณาจารย�พิเศษ 

เพ่ือให�นักศึกษาได�รับประสบการณ�เฉพาะด�านหรือในกรณีขาดแคลนอาจารย�ผู�สอน จึงมีนโยบายใน
การแต6งต้ังอาจารย�พิเศษ ดําเนินการสอนในบางรายวิชาตามความเหมาะสม โดยให�เป$นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคล�องกับเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ�อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

หมายเหตุ อาจารย�ผู
สอนท่ีเป�นอาจารย�พิเศษ เป�นอาจารย�ผู�สอนที่ไม6ใช6อาจารย�ประจําและมีชั่วโมงสอน
ไม�เกินร
อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย�ประจําเป�นผู
รับผิดชอบรายวิชานั้น 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 

 หลักสูตรท่ีเป\ดสอนต�องผ6านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ป� โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงมีบทบาทหน�าท่ีในการบริหารจัดการ 3 ด�านท่ีสําคัญ คือ      1) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู�สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมิน
ผู�เรียน  

 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการจัดทําระบบการออกแบบหลักสูตรและ
สาระวิชาในหลักสูตร 
  5.1.2 ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการจัดทํารายวิชาต6าง ๆ ให�มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก�าวทัน
ความก�าวหน�าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเป\ดรายวิชาต6าง ๆ ท้ังวิชาบังคับ
และวิชาเลือกท่ีเน�นนักศึกษาเป$นสําคัญ โดยสนองความต�องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าใน
ศาสตร�สาขานั้น ๆ 

5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการเรียนการสอน 

  5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบผู�สอนในแต6ละรายวิชา  
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5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกําหนดผู�สอนในแต6ละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป$นความรู�ท่ีทันสมัยของอาจารย�ท่ีมอบหมายให�
สอน ในวิชานั้น ๆ เพ่ือให�นักศึกษาได�รับความรู�ประสบการณ� และได�รับการพัฒนาความสามารถจากผู�รู�จริง 

5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู� (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

5.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการส6งเสริมให�ผู�สอนจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5.2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหรือผลการ
ดําเนินงานโดยเน�นการพัฒนานักศึกษาให�มีความรู�ตามโครงสร�างหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.3 การประเมินผู�เรียน 

  5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ  

5.3.2 ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จัดทําแนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการ
พัฒนาผลการเรียนรู�ของท้ัง 6 ด�าน และนํามากําหนดกลยุทธ�วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการกําหนดน้ําหนัก
คะแนนของรายวิชาซ่ึงมีท้ังรายวิชาทฤษฎี รายวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ให�สอดคล�องกับจุดเน�นของรายวิชา 
  5.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของ
นักศึกษา 
  5.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกํากับให�มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู�ของนักศึกษา โดยให�ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ�การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมี
คุณภาพ และวิธีการให�เกรดท่ีสะท�อนผลการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม เช6น จัดให�มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู�เป$นประจําทุกป�การศึกษา 
  5.3.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

5.3.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการกําหนดมาตรการและเกณฑ� เพ่ือเป$น
แนวทางให�การจัดทําของผู�สอน และแนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1) มคอ.5, มคอ. 6 ส6งภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
2) มคอ.7 ส6งภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา  

  5.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการประเมินผู�เรียน โดยให�ใช�วิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย เช6น การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู� การประเมินตามสภาพจริง ให�ผลการประเมิน
สะท�อนระดับความสามารถและผลลัพธ�การเรียนรู�ของนักศึกษา และวิธีการให�ข�อมูลปJอนกลับท่ีทําให�นักศึกษา
สามารถแก�ไขจุดอ6อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได� ท้ังนี้ข้ึนอยู6ความเหมาะสมของรายวิชา 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

 การบริหารหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไปมีปnจจัยท่ีสําคัญด�านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ซ่ึง
ประกอบด�วย ความพร�อมทางกายภาพ ความพร�อมด�านอุปกรณ� ความพร�อมด�านเทคโนโลยี เช6น ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� อุปกรณ�การเรียนการสอน ห�องสมุด และอ่ืน ๆ  รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ี
ส6งเสริมสนับสนุนให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�อย6างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ี
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กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ โดยพิจารณาร6วมกับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย�ดังนี้ 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต�องจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ต6อการจัดการ
เรียนการสอน 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต�องจัดจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต6อการ
จัดการเรียนการสอน 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต�องจัดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย�ต6อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแผนการใช�จ6ายงบประมาณประจําป� จากงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร
จากคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการแบ6งค6าใช�จ6ายดังนี้ ค6าวัสดุ ตํารา สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ� ค6าใช�จ6ายใน
การพัฒนาอาจารย� ค6าใช�จ6ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ อย6างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมกับการเรียนรู�ด�วยตนเองของนักศึกษา 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน  

 6.2.1 ห�องเรียนท่ีมีอุปกรณ�ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได�แก6 คอมพิวเตอร� และอุปกรณ�ประกอบ
ต6าง ๆ ท่ีใช�ในการนําเสนอหน�าชั้นเรียน โดยมีการจัดตารางการใช�ห�องเรียนอย6างเป$นระบบ 
 6.2.2 ห�องปฏิบัติการ ได�แก6 ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตร�  
 6.2.3 ห�องสมุด ประกอบไปด�วยสื่อต6าง ๆ เช6น ตําราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส�วิทยานิพนธ�ฐานข�อมูลข6าวการศึกษา ฐานข�อมูลวารสารทางการศึกษา ฐานข�อมูลวิชาการทาง
อินเทอร�เน็ต สําหรับให�บริการนักศึกษาสืบค�นข�อมูลผ6านเครือข6ายอินเทอร�เน็ต ซ่ึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ�เป$น
สมาชิกของผู�ให�บริการฐานข�อมูลดังต6อไปนี้ 
  E-Database ประกอบด�วย ABI/ Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation, ACM 
Digital Library, The Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE) , The Institution of 
Engineering and Technology (IET), Web of Science และ H.W. Wilson 12 subjects 
  E-Book ประกอบด�วย มติชนออนไลน� และ E-book 
  E–Thesis ประกอบด�วย Thai LIS, ABI/Inform Complete, ProQuest Digital Dissertation 
  E–Journals ประกอบด�วย MUSE GLOBAL, Science Direct, American Chemical Society 
Journal (ACS), Emerald Management, Academic Search Premier และ Springer Link 
 โดยสื่อต6าง ๆ มีความทันสมัย และมีจํานวนเพียงพอตามจํานวนนักศึกษา 
 6.2.4 โรงเรียนเครือข6ายในการปฏิบัติการสอน ซ่ึงเป$นโรงเรียนท่ีผ6านการรับรองจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
 6.2.5 แหล6งเรียนรู�ในชุมชน ธรรมชาติสิ่งแวดล�อม และปราชญ�ชาวบ�าน 
 6.2.6 ทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจําเป$นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย6างมีคุณภาพ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

6.3.1 ทําการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีต�องการเพ่ิมเติม 
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6.3.2 เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป� 
6.3.3 เสนอของบประมาณสนับสนุน 
6.3.4 ดําเนินการจัดซ้ือ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช�ทรัพยากรจากข�อมูลสถิติของผู�ใช� จากข�อ 6.2 เพ่ือ
นําผลการประเมินไปดําเนินการในข�อ 6.3 
 

7. ตัวบ<งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ<งชี้และเปGาหมาย 
ป�การศึกษา 

ป�ท่ี 
1 

ป�ท่ี 
2 

ป�ท่ี 
3 

ป�ท่ี 
4 

ป�ท่ี 
5 

ป�ท่ี 
6 

1) อาจารย�ประจําหลักสตูรอย6างน�อยร�อยละ 80 มีส6วนร6วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

� � � � � � 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห6งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ�า
มี) 

� � � � � � 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย6างน�อยก6อนการเป\ดสอน
ในแต6ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

� � � � � � 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป\ดสอนให�ครบทุก
รายวิชา 

� � � � � � 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

� � � � � � 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู� ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อย6างน�อยร�อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเป\ดสอนในแต6ละป�การศึกษา 

� � � � � � 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู� จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล�ว   

 � � � � � 

8) อาจารย�ใหม6 (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�าน
การจัดการเรยีน 
การสอน 

� � � � � � 

9) อาจารย�ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย6างน�อยป�ละหน่ึงครั้ง 

� � � � � � 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม6น�อยกว6าร�อยละ 50 ต6อป� 

� � � � � � 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท�าย/บัณฑิตใหม6ท่ีมตี6อ     � � 
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คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม6น�อยกว6า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12) ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต6อบัณฑิตใหม6 เฉลี่ยไม6น�อย

กว6า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     � 

ตัวบ6งช้ี (ข�อ) รวมในแต6ละป� 9 10 10 10 11 2 

ตัวบ6งช้ีบังคับ (ข�อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
11-
12 

ตัวบ6งช้ีต�องผ6านรวม (ข�อ)  8 8 8 8 10 2 
 
ท้ังนี้เกณฑ�การประเมินผ6าน คือ มีการดําเนินงานตามข�อ 1-5 จากตารางตัวบ6งชี้การดําเนินงาน และ 

อย6างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ6งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต6ละป� 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
1) การประชุมร6วมของอาจารย�ในหลักสูตร/สาขาวิชาฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ข�อเสนอแนะจากอาจารย�ท่ีมีความรู�และประสบการณ� หรือเพ่ือนร6วมงาน 
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท�อนผลการจัดการเรียนการสอนในช6วงของการ

เรียนแต6ละรายวิชา 
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการใช�กลยุทธ�การสอนท่ีแตกต6างกัน 
4) การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต6ละรายวิชาหรือกลุ6ม

รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช�แผนกลยุทธ�การสอน 

1) พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย�โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินการสอนโดยหัวหน�าสาขา/ประธานหลักสูตร/ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผู�สอน
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�ของอาจารย�/พนักงาน สายผู�สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข�อมูลจากนักศึกษาปnจจุบัน นักศึกษาชั้นป�สุดท�าย อาจารย�
บัณฑิตใหม6 ผู�ใช�บัณฑิต ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพ่ือนําข�อมูลมาทบทวน และปรับปรุง
การจัดการแผนการเรียน  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินตามตัวบ6งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และเป$นไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ� (ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรนี้คือ หมวด
ท่ี 7 ข�อท่ี 7) โดยคณะกรรมการประเมินอย6างน�อย 3 คน ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย6างน�อย 1 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 

1) รวบรวมข�อเสนอแนะ/ข�อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู�ใช�บัณฑิต ผู�ทรงคุณวุฒิ และข�อมูลการ
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา 

2) วิเคราะห�ทบทวนข�อมูลข�างต�น สรุปผลการดําเนินการประจําป� โดยอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย�ประจําหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหน�าสาขาวิชา 

3) ประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ� 


