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คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 

สารบัญ 
เร่ือง                         หน้า 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 1 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

5.1  รูปแบบ 1 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 1 

5.3  ภาษาท่ีใช้ 1 

5.4  การรับเข้าศึกษา 1 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 2 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 2 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 

9.  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 
     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
      ในการวางแผนหลักสูตร 4 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 5 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
      และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 6 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 7 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 7 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

1.1  ปรัชญา 8 

1.2  ความส าคัญ 8 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง:  หลกัสูตรนี้คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 4 ปี 10 

 



 

สารบัญ(ต่อ) 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 13 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 13 

1.1  ระบบ 13 

1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 13 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  13 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 13 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 13 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 13 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 13 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 14 

2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป ี 14 

2.6  งบประมาณตามแผน 15 

2.7  ระบบการศึกษา 17 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 17 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 17 

3.1  หลักสูตร 17 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ป ี 17 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 17 

3.1.3  รายวิชา 18 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 22 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 26 

3.2  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 46 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 46 

3.2.2  อาจารย์พิเศษ 49 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 50 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 50 

4.2  ช่วงเวลา ภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษาปีที่ 4 50 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 50 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 50 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 50 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 50 

5.3  ช่วงเวลา 50 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  12  หน่วยกิต 50 

5.5  การเตรียมการ 50 

5.6  กระบวนการประเมินผล 50 



 

สารบัญ(ต่อ) 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 49 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 49 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 49 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 52 
4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา                                                         63        

 
หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 63 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 64 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 64 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 64 

 
หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 65 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 65 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 65 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 65 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 65 

 
หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 66 

1.  การก ากับมาตรฐาน 66 

2.  บัณฑิต 66 

3.  นิสิต 68 

4.  อาจารย์ 69 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 70 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 72 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 75 

 
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 77 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 77 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 77 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 77 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 77 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 77 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 77 

 



 

 
สารบัญ(ต่อ) 

เร่ือง                         หน้า 
 
เอกสารแนบ 78 

เอกสารแนบ ก 
       ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 79 

เอกสารแนบ ข 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 111 
เอกสารแนบ ค 
       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557      163                 
เอกสารแนบ ง 
       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
       พ.ศ. 2558 177 

เอกสารแนบ จ 
       ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
       สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) พ.ศ. 2562 981   

เอกสารแนบ ฉ 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
       สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  231  

 
 



หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
            รหัสหลักสูตร             :    
 ชื่อภาษาไทย    :  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Education Program in Physics 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
        :  กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
 ภาษาอังกฤษชื่อย่อ  :  Bachelor of Education (Physics) 
        :  B.Ed. (Physics) 
 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 
 5.1  รูปแบบ   
   หลักสูตรคุณวุฒิระดับที ่2 ปริญญาตรี (4 ปี) 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาทางวิชาชีพ 
 5.3  ภาษาที่ใช้   
   ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
   รับนิสิตไทย และ/หรือนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 
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 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
   ไม่มี 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 
 6.1  เป็นหลักสูตรใหม่  พ.ศ.  2564 
 6.2  เริ่มใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา  2564 เป็นต้นไป 
 6.3  คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   พิจารณาหลักสูตรนี้ 
    ในการประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562  
 6.4  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ 
    ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2563      
 6.5  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติหลักสูตร 
    ในการประชุมครั้งท่ี  3/2563  เมื่อวันที่ วันที่ 27 มีนาคม 2563 
 6.6  องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  ตามบันทึกท่ี......................... เมื่อวันที่............................  
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566  
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
 8.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 8.2  นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ในหน่วยงานของรัฐ 
และบริษัทเอกชน 
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9.  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1  นายกฤษกร ปาสาใน 3-4409- 
00440-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(ฟิสิกส์)  
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีสรุนารี 

2553 
 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2548 

วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2547 

2  นายประธาน ศรีวไิล 3-4507- 
00015- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Dr.rer.nat.(Physik) University of Freiburg,  
Germany 

2012 

วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2539 

3  นายไพรัตน์ ธรรมแสง 3-4010- 
00725- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม.(ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 

กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ (มหาสารคาม) 

2528 

4  นายจุมพล อิสระวสิุทธ์ิ 3-4007- 
00606- 
xxx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2556 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น 

2541 

5  นายชัยภัทร พลายบัว 3-4699-
00181-
xx-x 

อาจารย ์ Ph.D.(Science Education) Western Michigan 
University, USA 

2015 
 

M.A.(Physics) 
 

Indiana University of 
Pensylvania, USA 

2004 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลยัสยาม  2538 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          จากการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 –2570 ที่ได้มีการกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาวและมั่นคง อีกท้ังเพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยเนื้อหาและ
ประเด็นหลักทางด้านวิสัยทัศน์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัยคือ เพื่อเตรียมทรัพยากร
ทางด้านคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากลและน าพาประเทศไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้ การจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นสาขาท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงในการเตรียมพร้อมทางด้านก าลังคนที่จะไปประกอบวิชาชีพครูทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
ในโรงเรียนระดับมัธยมที่ถือเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรได้ค านึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบันและอนาคตตามกรอบของกระทรวงนี้เป็นหลัก 
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบหลักสูตรจึงได้มีการออกแบบให้มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น มีวิชาทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิชาทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน วิชาทางด้านวัสดุศาสตร์ยุคใหม่ วิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เป็นต้น อีกท้ังยังค านึงถึง
เป้าประสงค์ของการพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันและ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า  

นอกจากนี้จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในอดีตที่มีเนื้อหาน่าสนใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น ปี พ.ศ. 2542 ได้มีเจตนารมณ์ท่ีต้องการเน้นย้ า
ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โดยยึดหลักให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่มีส่วนร่วมจากสังคมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กอปรกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ 
ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีแนวทางในการพัฒนาสังคมโดยมุ่งสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
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เศรษฐกิจฐานความรู้ (Creative and Knowledge-Based Economy) ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการใช้
องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา(Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสมความรู้ ของ
สังคม (Wisdom) เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation) เพ่ือเตรียมตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีในศาสตร์ต่างๆ ปัจจุบันเป็นช่วงของการเข้าสู่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาตทิี่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักส าคัญ ดังนี ้(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบสนองกรอบนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบุคลากรทางด้านการศึกษา (ครูฟิสิกส์ที่มีความรู้อย่างเข้มข้นและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ที่มีคุณภาพที่จะออกไปพัฒนาการเรียนการสอนในระดับมัธยม 
ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และสร้างการแข่งขันใน
ระดับประเทศและต่างประเทศได้  

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      จากผลการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่ 
การเป็นกลไกเพ่ือการพัฒนาคน พัฒนาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างและพัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ ปราชญ์และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์  
น าความรู้มาถ่ายทอด จัดการความรู้ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
สถาบันการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 
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   ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต แม้ว่าความมุ่งหวังของ
การปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของเยาวชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผลของการพัฒนา
คุณภาพคนด้านการศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
จาก 8.5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 8.8 ปี ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดให้
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้กับการน าไปใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า 
คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งก าลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลน 
ทั้งปริมาณและคุณภาพจึงเป็นจุดอ่อนของไทยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ และเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
      สถาบัน 
 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
      คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการควบคู่กับสมรรถนะในการท างานคณะวิทยาศาสตร์จึงออกแบบ
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตาม
สมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core Value) SCI ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and 
Social Responsibility, International Recognition และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   การผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง 
การพัฒนาประเทศนัน้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ไดก้ าหนดให้ระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาควรมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง  
โดยก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้นผลิตครูวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านจัดการเรียนการสอน 
ด้านการท าวิจัยทางการสอน การแสวงหาความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์  
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีในระดับปริญญาทางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ อีกท้ังในปัจจุบันครู 
และบุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาท่ีก าหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 หมวดมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ  
   ส่วนมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
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   1.  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้างต้นถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการ สามารถตอบค าถามสังคมได้ว่าการมีกฎหมายรองรับและความส าคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา 
เนื่องมาจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องจัดการศึกษา
เพ่ือการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
วิชาชีพทางการศึกษาและสอดรับกับความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี จึงตระหนักถึงบทบาท
ความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 หมวดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นโยบาย
การศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักจึงได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถในทาง
วิชาการ การวิจัย และวิชาชีพครู สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 
 13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จ านวน 30 หน่วยกิต 
 13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชา /หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   -ไม่มี- 
 13.3  การบริหารจัดการ 
      หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส านักศึกษาทั่วไป  
เพ่ือบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ และนิสิตของหลักสูตรเรียนรายวิชา 
หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะคณะร่วมผลิตและเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับและวิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์ 



 

 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 1.1  ปรัชญา 
     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ และการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ 
ตลอดจนมีทักษะในการวิจัยทั้งทางด้านฟิสิกส์และการศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 1.2  ความส าคัญ 
         วิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพ 
(Physical Science) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงาน ศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน รวมทั้งถือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้ต่างๆ
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ รวมทั้งผลิตเพ่ือการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมตามกรอบวิสัยทัศน์ 
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย ตัวอย่างเช่น การน าความรู้พื้นฐานทาง 
ด้านสมบัติของวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบ
ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางด้านสมาร์ทโฟน  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าความรู้ทาง 
ด้านอุณหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่มีขีดจ ากัดทางด้านพลังงานในอนาคต
ด้วย กล่าวคือการสร้างยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อย ยิ่งไปกว่านั้น
ความรู้ความเข้าใจทางฟิสิกส์บางอย่างอาจน าไปสู่การสร้างเครื่องมือยุคใหม่ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ 
เช่น การน าความรู้เรื่องกลศาสตร์ควอนตัมไปใช้ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ใช้ในชีววิทยา  
การสร้างเซนเซอร์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านไวรัสวิทยา 
ที่ถือเป็นระบบที่มีความอันตรายและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เป็นต้น ทั้งนี้จากตัวอย่าง 
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันจะไม่ได้เพียงแค่เน้นไปที่การอธิบายหรือเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ทางกายภาพของสิ่งไม่มีชีวิตเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาครอบคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญ 
        นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ทางด้านฟิสิกส์ที่น่าสนใจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ 
มีความส าคัญต่อการต่อยอดเพ่ือพัฒนาประเทศและการแข่งขันในระดับสากลประกอบไปด้วย 1) ฟิสิกส์ของ
ภาวะโลกร้อน ซึ่งมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ร้อนขึ้นในทุกวัน ทั้งนี้สามารถยืนยันด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ตรวจพบมาก่อนแล้วว่าธารน้ าแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยก าลังหดหาย พ้ืนน้ าแข็งขั้วโลกเหนือ
บางลงและมีพ้ืนที่หดลง น้ าบนเกาะกรีนแลนด์ทะเลสาบแข็งตัวช้าลง ฤดูร้อนยาวขึ้นอย่างละ 2 สัปดาห์ 
ฯลฯ 2) ฟิสิกส์ของแม่เหล็กโลก เช่น เมื่อประมาณ 2 - 3 ปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกที่
ก าลังจะสลับขั้วกันมากพอสมควร ซึ่งเมื่อได้ยินข่าวนี้แล้วหลายคนคงกังวลใจไม่น้อยเนื่องจากสนามแม่เหล็ก
โลกมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหลายด้าน อีกท้ังยังช่วยในการปกป้องโลกจากสภาวะภายนอกโลกด้วย 
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3) วัสดุศาสตร์ยุคใหม่ที่มีสมบัติน่าตื่นเต้น เช่น วัสดุกราฟีนซึ่งเป็นผลึก 2 มิติของคาร์บอนบริสุทธิ์ หรือกล่าว
ได้อีกอย่างว่าเป็นแผ่นคาร์บอนบริสุทธิ์ที่บางมาก มีความหนาเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของอะตอมคาร์บอน
เพียง 1 ตัวเท่านั้น วัสดุชนิดนีไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ เพราะมีคุณสมบัติดีเด่นหลายประการ
รวมอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น ก) เป็นวัสดุที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบกันมา มีค่าความต้านแรงดึง (Tensile 
Strength) สูงถึง 130,000,000,000 ปาสคาล (ของเหล็กกล้าเบอร์ A36 มีค่า 400,000,000 ปาสคาล และ
ของเส้นใยสังเคราะห์เคฟลาร์ (Kevlar) มีค่า 375,700,000 ปาสคาล) ข) เป็นตัวน าไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม ทั้งนี้
เพราะอะตอมคาร์บอนที่มีจ านวนอิเล็กตรอนทั้งสิ้น 6 ตัวนัน้ สองตัวแรกจะอยู่ที่เชลล์ (Shell) ในสุดใกล้กับ
นิวเคลียส ส่วนอีก 4 ตัวที่เหลืออยู่ที่เชลล์นอกห่างออกมา ซึ่งอิเล็กตรอนทั้ง 4 ตัวนี้พร้อมเสมอท่ีจะเข้าไปมี
พันธะเคมีกับอะตอมตัวอื่น จากการกล่าวแล้วข้างต้นว่าในกราฟีนนั้นอะตอมคาร์บอน 1 ตัวจะมีพันธะเคมี
กับอะตอมคาร์บอนอีก 3 ตัวในระนาบ 2 มิต ิดังนั้นจึงเหลืออิเล็กตรอนอีก 1 ตัวในมิติท่ีสาม (ด้านบนหรือ
ล่างของระนาบ 2 มิติ) เรียกว่า พายอิเล็กตรอน (π Electron) ที่ไม่มีพันธะกับใครจึงสามารถเคลื่อนที่ไป
ไหนมาไหนได้อย่างอิสระ จากการทดลองพบว่าความสามารถในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (Electron 
Mobility) ในกราฟีนมีค่าไม่ต่ ากว่า 15,000 cm2 / (V.s) แต่ในทางทฤษฎีประเมินกันว่ามีค่าได้ถึง 200,000 
cm2 / (V.s)   (เปรียบเทียบกับความสามารถในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในทองแดงที่มีค่า 30 cm2 / 
(V.s)) นอกจากวัสดุกราฟีนแล้วยังมีวัสดุมหัศจรรย์อ่ืนอีกท่ีน่าสนใจ เช่น ตัวน ายิ่งยวด (Superconductor) 
ที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กความเข้มสูงที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงได ้หรือประยุกต์ใช้ใน
เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic 
Resonance Imaging: MRI) เป็นต้น นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังพบว่ามีตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด ารงชีวิตของมนุษย์และการสร้างการ
แข่งขันในระดับอุตสาหกรรม เช่น การก าจัดขยะด้วยเทคโนโลยีทางด้านพลาสมาร้อนที่ไม่ก่อมลพิษ 
กลศาสตร์ควอนตัมและควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้แม่นย าและรวดเร็ว ดาราศาสตร์กับการ
ด ารงชีวิตและการปรับตัวกับสถานการณ์ การบ าบัดรักษาโรคด้วยล าอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy) 
อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่และอุปกรณ์แสงสว่างที่ใช้พลังงานต่ าแต่ให้ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีไมโครเวฟ 
ฟิสิกส์พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เป็นต้น 

       จากตัวอย่างความส าคัญของปรากฏการณ์ต่างๆทางด้านฟิสิกส์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ดังนั้นภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางด้านฟิสิกส์เชิงลึก
แก่สังคมและชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพส าหรับปัจจุบัน
และอนาคตตามกรอบนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล โดยภาควิชาฟิสิกส์เห็นว่าการเปิดหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสิ่งจ าเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา กล่าวคือ บัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหลักการ 
ทางฟิสิกส์เป็นอย่างดี ที่ส าคัญบัณฑิตเหล่านี้ต้องออกไปประกอบอาชีพเป็นบุคลากรด้านการศึกษา 
(ครูผู้สอนในระดับมัธยมที่มีความรู้ความสามารถทางฟิสิกส์โดยตรงและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอนได้เป็นอย่างดี) โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสบการณ์
และความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงานและ
อิเล็กทรอนิกส์) ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ส าคัญหลักสูตรได้จัดรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
ความจ าเป็นทางด้านวิชาการในยุคปัจจุบันและอนาคตดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้น   
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยแสดงออกด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
2. รอบรู้ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง ด้วยทักษะและกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานสอนอย่างมีวิสัยทัศน์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการสอน 

วิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการและตอบสนองผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย 
4. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะ 

ด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ในด้านวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงสามารถท างานวิจัยทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมี
นวัตกรรม 

1.4  ผลการเรียนรู้คาดหวังของหลักสูตร 
       หลักสูตรมีความคาดหวัง (Expected Leaning Outcomes: ELO) ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่จะไปประกอบวิชาชีพครูทางด้านฟิสิกส์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่สองประเด็นหลัก คือ 
 

1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาเชิงลึกทางด้านฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษา 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง:  หลักสูตรนี้คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 4 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนามาตรฐาน 
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 

1.1 จัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน 
 
 
 
1.2 จัดการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

1.1.1 เครือข่ายสถานศึกษา
ส าหรับการปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 
1.1.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.2.1 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่
คุรุสภาก าหนดเป็นเวลา 1 ป ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.2.2 รายงานผลการผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชา
เฉพาะ 

2. การพัฒนาคุณลักษณะ 
ทางวิชาชีพครู 

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ 
ทางวิชาชีพครู 
2.1.2 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
ตลอดหลักสูตร 
2.1.3 คู่มือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
2.1.4 การประเมินและติดตาม
ผลการพัฒนาคุณลักษณะ 
ทางวิชาชีพครู 
2.1.5 สมุดบันทึกผลการพัฒนา
คุณลักษณะวิชาชีพครูตลอด
หลักสูตร 

3. การพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ 
เป็นฐาน 

3.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 
 
 
3.2 พัฒนาอาจารย์ในด้านการ
สอนที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
 
3.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่
เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 

3.1.1 มีการประเมินหลักสูตร 
ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
3.1.2 มีการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้
เป็นฐาน 
3.2.1 จัดโครงการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน การสอน 
ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน 
3.3.1 งานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน้นผล 
การเรียนรู้เป็นฐาน 

4. การปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ก าหนด 

4.1 ศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
4.2 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรสากลและพ้ืนฐาน
ของสังคมไทย 

4.1.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
4.2.1 เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร 
4.2.2 รายงานวิจัย 
4.2.3 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความต้องการของ
สังคม 

5.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความต้องการของ
สังคม 

5.1.1 รายงานผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร 
5.1.2 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของบัณฑิต 
5.1.3 ผลการส ารวจความ
ต้องการของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.4 การประเมินจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

6. การปรับปรุงสถานที่  
สื่อการเรียนการสอนให้มี 
ความเหมาะสม มีความทันสมัย 

6.1 ปรังปรุงสถานที่ สื่อการสอน
ให้เหมาะสม 

6.1.1 ห้องเรียน ห้องประชุม 
และสื่อการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุงมีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

7. การพัฒนาบุคลากร อาจารย์ 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน
ให้มคีวามทันสมัย เพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้หลากหลาย 

7.1 สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับ
การเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้
โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนา ท าวิจัย
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

7.1.1 ปริมาณการศึกษา อบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาต่อของ
อาจารย์ 
7.1.2 ปริมาณการบริการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการท า
ผลงานวิชาการในลักษณะต่างๆ 
ของอาจารย์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 
 1.1  ระบบ 
    เป็นระบบทวิภาค  1  ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ค) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ : (ภาคฤดูร้อน) 
    ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอน
ตามความจ าเป็นของนิสิต โดยให้จัดจ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงเรียน 
ที่จัดให้ส าหรับรายวิชานั้น ในภาคต้นหรือภาคปลาย ให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :  -ไม่มี- 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคต้น     เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
   ภาคปลาย     เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็นผู้ก าหนด  
 

  2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1. นิสิตขาดความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะ 

ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี และส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท าให้นิสิต 
ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ 

2. นิสิตมักประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
นิสิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาเรียนรู้ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
ในหลักสูตร ซึ่งนิสิตบางคนที่คุ้นเคยกับการถูกก ากับดูแลในการเรียนอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่สามารถปรับตัวได้
จึงขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งผลกระทบต่อผลการเรียนในระยะแรก  
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  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1. ส่งเสริมกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับ 

นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับนิสิต  

เพ่ือให้มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน และนิสิตได้รับ 
การกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบโดยใช้ระบบสังคมออนไลน์  
 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
    ในระหว่างปีการศึกษา 2564-2568 จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา มีดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่  1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่  2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่  3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่  4 - - - 60 60 

จ านวนรวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 
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  2.6  งบประมาณตามแผน 
 

ตารางประมาณการรายรับ รายจ่าย และจุดคุ้มทุน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ระบบปกติ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

 

ปีที่/ระบบ 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 

จ านวนนิสิต ค่าธรรมเนียม จ านวนนิสิต ค่าธรรมเนียม จ านวนนิสิต ค่าธรรมเนียม จ านวนนิสิต ค่าธรรมเนียม  
จ านวนนิสิต 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต 

ปีที่ 1 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 

ปีที่ 2 - - 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 

ปีที่ 3 - - - - 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 

ปีที่ 4 - - - - - - 60 1,800,000.00 60 1,800,000.00 

รวม 60 1,800,000.00 120 3,600,000.00 180 5,400,000.00 240 7,200,000.00 240 7,200,000.00 
 
 1.  จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  
     ปีที่  1    จ านวน   42 หน่วยกิต 
     ปีที่  2    จ านวน   43 หน่วยกิต 
     ปีที่  3    จ านวน   39 หน่วยกิต 
     ปีที่  4    จ านวน   12 หน่วยกิต      
 2.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท/คน 
 3.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต (เหมาจ่าย) ปีละ 30,000 บาท/คน/ปี 
 4.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต (เหมาจ่าย) ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท/คน  
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ตารางประมาณการ รายรับ-รายจ่ายและจุดคุ้มทุน  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  (ระบบปกติ) 
 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิต 

ที่จุดคุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย 
รายรับ 
ทั้งหมด 

รายรับต่อหัว 
นิสิต 

รายจ่าย 
ทั้งหมด 

รายจ่ายต่อ 
หัวนิสิต 

จ านวนเงิน ร้อยละ 

2564 60 1,800,000 30,000.00 1,620,000.00 27,000.00 54 180,000.00 10 

2565 120 3,600,000 30,000.00 3,240,000.00 27,000.00 108 360,000.00 10 

2566 180 5,400,000 30,000.00 4,860,000.00 27,000.00 162 540,000.00 10 

2567 240 7,200,000 30,000.00 6,480,000.00 27,000.00 216 720,000.00 10 

2568 240 7,200,000 30,000.00 6,480,000.00 27,000.00 216 2,880,000.00 10 

รวม 300 9,000,000.00 120,000.00 16,200,000.00 108,000.00 540 1,800,000.00 10 
 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรต่อนิสิตประมาณ  27,000.00 บาท/คน/ป ี
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

     รายละเอียดดังเอกสารแนบ ง หมวดที่ 4 ข้อ 19 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
     จ าแนกเป็น 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรที่เสนอ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  2.1 วิชาชีพครู 
     2.1.1 วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
     2.1.2 การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
  2.2 วิชาเอก 
     2.2.1 วิชาพื้นฐานเอก 
     2.2.2 วิชาเสรมิสร้างสมรรถนะและศักยภาพ
ความลุ่มลึกในวิชาเอก 
        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
        2.2.2.2 วิชาเอกเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า    38  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     26  หน่วยกิต  
ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า     62  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า      41  หน่วยกิต 
 
ไม่น้อยกว่า      21  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า        6   หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต 
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  3.1.3  รายวิชา 
   3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
       (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) 
   3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    3.1.3.2.1  วิชาชีพครู       ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
     (1)  วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
     (2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 
 นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา  
 
     (1)  วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
 0510 301  การพัฒนาโรงเรียน         3(2-2-5) 
      School Improvement 
 0520 101  จิตวิทยาส าหรับครู                                        3(2-2-5) 
      Psychology for Teachers     
 0530 101  นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5) 
      Information Technology Innovation and Educational 
      Communication 
 0540 201   การวัดและประเมินผลการศึกษา     2(1-2-3) 
      Measurement and Evaluation in Education 
 0540 301  การวิจัยทางการศึกษา         3(2-2-5) 
      Research in Education  
 0560 101  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1       2(1-2-3) 
      Practicum 1 
 0560 201  ประสบการณ์วิชาชีพครู 2       2(1-2-3) 
      Practicum 2 
 0560 202  การเรียนรู้และการสอน        3(2-2-5) 
      Learning and Teaching 
 0560 203  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
      Curriculum Design and Development 
 0560 301  ประสบการณ์วิชาชีพครู 3       2(1-2-3) 
      Practicum 3 
 
     (2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 0560 401  ปฏิบัติการสอน 1         6(0-16-0) 
      Internship 1 
 0560 402  ปฏิบัติการสอน 2         6(0-16-0) 
      Internship 2 
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    3.1.3.2.2  วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
     (1)  วิชาพื้นฐานเอก      ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
     (2)  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 
        และศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 
    นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา 
 
     (1)  วิชาพื้นฐานเอก      ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
 0204 101       ฟิสิกส์ส าหรับครู 1         3(3-0-6) 
      Physics for Teacher 1  
 0204 102   ฟิสิกส์ส าหรับครู 2         3(3-0-6) 
      Physics for Teacher 2 
 0204 103  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1      3(3-0-6) 
      Mathematics for Physics Teacher 1 
 0204 104  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2      3(3-0-6) 
      Mathematics for Physics Teacher 2 
 0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 1      1(0-3-0) 
      Physics Laboratory for Teacher 1  
 0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 2      1(0-3-0) 
      Physics Laboratory for Teacher 2 
 0204 205  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน         3(3-0-6) 
      Basic Science 
 0204 211        กลศาสตร์แบบฉบับส าหรับครูฟิสิกส์    3(3-0-6) 
      Classical Mechanics for Physics Teacher 
 0204 221  อุณหพลศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
      Thermodynamics for Physics Teacher 
 0204 231        ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์    3(3-0-6) 
      Electromagnetic Theory for Physics Teacher 
 0204 241        ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับครูฟิสิกส์      3(3-0-6) 
      Modern Physics for Physics Teacher 
 0204 301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครูฟิสิกส์   3(3-0-6) 
      Computer Programming for Physics Teacher 
 0204 311        กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์    3(3-0-6) 
      Quantum Mechanics for Physics Teacher 
 0204 331  การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
      Vibration and Wave for Physics Teacher 
 0204 341  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ      3(3-0-6) 
      The Earth, Astronomy and Space 
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     (2)  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 
        และศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
      (2.1)  วิชาเอกบังคับ      ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
      (2.2)  วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
    นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา 
 
     (2.1)  วิชาเอกบังคับ      ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
 0204 222  แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป     2(2-0-4) 
      Energy Resources and Conversion 
 0204 281  ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์    2(2-0-4) 
      English for Science Teacher 
 0204 291  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์    2(0-4-2) 
      Advanced Physics Laboratory for Physics Teacher 
 0204 292  ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์    2(0-4-2) 
      Experimental Design Laboratory in Physics 
 0204 351  อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์      2(2-0-4) 
      Electronics for Physics Teacher 
 0204 371  วิทยาการสมัยใหมส่ าหรับครูฟิสิกส์    1(0-3-0) 
      Modern Science for Physics Teacher 
 0204 391  การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส าหรับครู    1(0-3-0)
      Workshop Practices for Teacher 
 0204 392  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์    1(0-3-0) 
      Electronics Laboratory for Physics Teacher 
 0204 393  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์       2(0-6-0) 
      Senior Project for Physics Teacher  
  
     (2.2)  วิชาเอกเลือก      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 0204 302  คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์    3(3-0-6) 
      Advanced Mathematics for Physics Teacher 
 0204 303   การสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม     3(3-0-6) 
      Physics Instruction in Secondary School 
 0204 321  พลังงานทดแทนส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
      Renewable Energy for Physics Teacher 
 0204 332  ทัศนศาสตร์ส าหรับครูฟสิิกส์      3(3-0-6) 
      Optics for Physic Teacher 
 0204 342        ดาราศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์      3(3-0-6) 
      Astronomy for Physics Teacher 
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 0204 343  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน    3(3-0-6) 
      Nuclear Physics and Elementary Particles 
 0204 346  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น   3(3-0-6) 
      Introduction to Nanoscience and Nanotechnology 
 0204 348  ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น        3(3-0-6) 
      Introduction to Space Physics 
 0204 354  ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น        3(3-0-6) 
      Introduction to Plasma Physics 
 0204 364  ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและอุปกรณ ์    3(3-0-6) 
      Semiconductor Physics and Devices 
 0204 365  เซลล์แสงอาทิตย ์         3(3-0-6) 
      Solar Cell 
 0204 370  ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม         3(3-0-6) 
      Environmental  Physics 
 0204 372  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์    3(3-0-6) 
      Technology and Innovation of Physics Instruction 
 0204 381  ภาษาอังกฤษแบบองค์รวมส าหรับครูฟิสิกส์   3(2-2-5) 
      Holistic English for Physic Teacher 
 0204 382  การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับครูฟิสิกส ์    3(2-3-4) 
      Measurement and instrument for Physics Teacher 
  
 
   3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        โดยให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชา 
        ในคณะหรือนอกคณะ 

                 รวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
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  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxx xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10 
0530 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 

Information Technology Innovation and 
Educational Communication 

3(2-2-5) 

0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics for Teacher 1 

3(3-0-6) 

0204 103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1  
Mathematics for Physics Teacher 1 

3(3-0-6) 

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
Physics Laboratory for Teacher 1 

1(0-3-0) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 20 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 20 

 
ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxx xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10 
0520 101 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

0560 101 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
Practicum 1 

2(1-2-3) 

0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
Physics for Teacher 2 

3(3-0-6) 

0204 104 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2 
Mathematics for Physics Teacher 2 

3(3-0-6) 

0204 192 ปฏิบัติการส าหรับครูฟิสิกส์ 2 
Physics Laboratory for Teacher 2 

1(0-3-0) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 22 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 42 
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ชั้นปีที่  2 
ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xxxx xxx วิชาศึกษาท่ัวไป  10 
0560 201 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

Practicum 2 
2(1-2-3) 

0560 202 การเรียนรู้และการสอน 
Learning and Teaching 

3(2-2-5) 

0204 211 กลศาสตร์แบบฉบับส าหรับครูฟิสิกส์ 
Classical Mechanics for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 222 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป 
Energy Resources and Conversion 

2(2-0-4) 

0204 291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์ 
Advanced Physics Laboratory for Physics Teacher 

2(0-4-2) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 22 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 64 

 
ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0540 201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

Measurement and Evaluation in Education    
2(1-2-3) 

0560 203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Design and Development 

3(2-2-5) 

0204 205 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Science 

3(3-0-6) 

0204 221 อุณหพลศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
Thermodynamics for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 241 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับครูฟิสิกส์ 
Modern Physics for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 231 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 
Electromagnetic Theory for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 281 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
English for Science Teacher 

2(2-0-4) 

0204 292 ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์ 
Experimental Design Laboratory in Physics 

2(0-4-2) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 21 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 85 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

0510 301 การพัฒนาโรงเรียน   
School Improvement 

3(2-2-5) 

0540 301 การวิจัยทางการศึกษา  
Research in Education 

3(2-2-5) 

0204 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
Computer Programming for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 311 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 
Quantum Mechanics for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 341 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
The Earth, Astronomy and Space 

3(3-0-6) 

0204 371 วิทยาการสมัยใหม่ส าหรับครูฟิสิกส์    
Modern Science for Physics Teacher 

1(0-3-0) 

0204 391 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส าหรับครู 
Workshop Practices for Teachers 

1(0-3-0) 

0204 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
จ านวนหน่วยกิตรวม 20 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 105 

  
ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0560 301 ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 

Practicum 3 
2(1-2-3) 

0204 331 การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์ 
Vibration and Wave for Physics Teacher 

3(3-0-6) 

0204 351 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
Electronics for Physics Teacher 

2(2-0-4) 

0204 392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
Electronics Laboratory for Physics Teacher 

1(0-3-0) 

0204 393 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 
Senior Project for Physics Teacher 

2(0-6-0) 

0204 xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
xxxx xxx เลือกเสรี 6 

จ านวนหน่วยกิตรวม 19 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 124 

 



                                                                                     25 

 

ชั้นปีที่  4 

ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

0560 401 ปฏิบัติการสอน 1 
Internship 1 

6(0-16-0) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 6 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 130 

 
ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
0560 402 ปฏิบัติการสอน 2 

Internship 2 
6(0-16-0) 

จ านวนหน่วยกิตรวม 6 
จ านวนหน่วยกิตสะสม 136 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   3.1.5.2  หมวดเฉพาะด้าน 
    3.1.5.2.1  วิชาชีพครู 
     (1)  วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
     (2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
        ทั้ง 2 กลุ่มวิชาก าหนดให้เรียนจ านวน 38 หน่วยกิต  
 
0510 301 การพัฒนาโรงเรียน              3(2-2-5) 
  School Improvement  
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจน
ศึกษาบริบทของชุมชนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันบนฐานความแตกต่างของวัฒนธรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ 
และหลักการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้น า การสร้างชุมชนวิชาชีพ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ศึกษาหลักการ แนวคิดการออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  Study of the role of school, family, and community partnerships as a 
component of school improvement; development of effective and sustainable 
partnerships among school staff, parents, and community members; apply the information 
gained from this class by working  with parents and care takers to support learners’ 
learning, learners with emotional and behavior problems as well as investigate a 
community context focusing on remaining multi-cultural society and developing local 
wisdom; study of knowledge associated to professional learning community: definition, 
element, and principle of professional learning community; skills required for leaders  
of professional learning community creation; strategies for implementing professional 
learning community; practice on professional learning community activities; study of 
principles, concepts, designs and operation of educational quality assurance; educational 
standards for internal and external quality assurance; the role of administrator and 
stakeholder in educational quality assurance; writing school self-assessment report 
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0520 101 จิตวิทยาส าหรับครู             3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้การปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การใช้
จิตวิทยาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การประยุกต์ใช้จิตวิทยา 
ในการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  Study of approaches and theories of psychology, developmental psychology, 
educational psychology, psychology of learning and counseling psychology in analyzing 
potentials of learners; the use of psychology to find inspiration, encourage motivation and 
reinforcement that promotes learners’ curiosity; applying psychology in learning and 
classroom management; practice on application of theories of psychology to help, solve 
behavior problems, support and improve learning ability for learners   
 
0530 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา   3(2-2-5) 
  Information Technology Innovation and Educational 
  Communication 
  ศึกษาพัฒนาการ ขอบข่าย มโนทัศน์และทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทางการศึกษา การเลือกใช้ ออกแบบ พัฒนา ประเมิน ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพ่ือการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
  Study of development, scopes, concepts and theories in educational 
technology; information technology and digital technology for teachers and educational 
professional practitioners; application of basic computer knowledge to enhance teaching 
and learning; types of instructional media and educational technology innovation; 
selection, design, development, implementation, evaluation and improvement of 
instructional media and educational information technology innovation; analysis of 
problems employing innovation; exploring various resources and learning networks to 
develop learner’s competency and promote life-long learning; development of digital 
literacy that promote education for sustainable development; integration of digital 
technology to create learning innovation; practice on developing learning innovation 
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0540 201 การวัดและประเมินผลการศึกษา             2(1-2-3) 
  Measurement and Evaluation in Education  
  ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเทคนิคและประเภทการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การแปลความหมายของคะแนนและการให้
ระดับคะแนนการประยุกต์ใช้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  Study of principles, theories, techniques and types of learning measurement 
and evaluation; construction and utilization of measurement and evaluation tools;scoring 
interpreting and grading; application of assessment data for developing instruction and 
students performance; practice on creating measurement and evaluation tools for 
developing learners 
 
0540 301 การวิจัยทางการศึกษา             3(2-2-5) 
  Research in Education 
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการวิจัยทางการศึกษาส าหรับครู ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวางแผนและการออกแบบการวิจัย 
การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย  
การวิเคราะห์ ข้อมูล การอภิปรายผล การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ผู้เรียนเพื่อก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบและด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับ
การเรียนการสอน 
                  Study of theories, concepts and principles of educational research; types of 
educational research, methods and methodology of research; classroom action research; 
research and innovation for  learning development; research design; proposal development; 
research instrument development process; data collection; statistics for research; data 
analysis and discussion; writing the research report and presentation; practice on learner 
analysis and utilize the results from analysis to conduct research for enhancing learning 
and teaching 
 
0560 101 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1           2(1-2-3) 
  Practicum 1  
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู งานครูและบทบาทหน้าที่ในสถานศึกษา 
การพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
โดยศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร สื่อการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
ในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา สังเกตเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี เขียนสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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  Study of approaches and theories of teaching profession; teacher’s job 
description; professional value and attribute development; teachers’ code of ethics and 
standards of conduct; ethics and virtue for teachers; teacher ideology and spirituality; 
ways to become a role model; Thai and English for communication and for teacher’s job; 
field experiences focusing on observing students, teachers, administrators, staff, materials, 
learning environment and buildings then analyze the information based on approaches 
and theories of teaching profession and write a report on the practice 
 
0560 201 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2           2(1-2-3) 
  Practicum 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 0560 101 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
  Prerequisite : 0560 101 Practicum 1 
  ศึกษาหลักการ เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การวิเคราะห์
ระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน การประเมินและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงิานครู ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูโดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูมีหน้าที่ศึกษาและ/หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข 
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน สังเกตเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียน 
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือการเรียนรู้ สะท้อนผลและเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  Study of principles, techniques of classroom management and learning 
environment; analysis of classroom and environment management systems; designing 
learning environment to learning and well-being of learners; evaluation and the use of  
the results of evaluation to improve classroom management and learning environment 
system; practice Thai and English in communication and in teacher’s jobs; field experiences 
(working as a teaching assistant) responsible for doing a case study, providing one on one 
support for students struggling with learning, helping teacher on duties and responsibilities, 
observing classroom management techniques and collect data to evaluate classroom 
management and learning environment as well as providing suggestions for further 
improvement; capture lessons learned; reflect and write a report on the practice related 
to theories and data from learning and sharing 
 
0560 202 การเรียนรู้และการสอน            3(2-2-5) 
  Learning and Teaching 
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับวิทยาการการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และการสอน 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนการบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน 
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามบริบทที่แตกต่างเพ่ือพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ 
  Study of theories, approaches of learning management science, models  
of learning and teaching and their applications; methods and techniques of teaching; 
incorporating thinking skills in the classroom; designing activities and developing 
appropriate lesson plans aligned with the 21st century skills and basic curriculum based 
on different context to develop meta-cognition and innovativeness of learners; practice 
on implementing the developed lesson plans as well as developing learning innovation  
to solve problems and  to improve  learning 
 
0560 203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร         3(2-2-5) 
  Curriculum Design and Development  
  ศึกษาปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีที่เก่ียวข้องการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาการศึกษา กฎหมายการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบ 
รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
  Study of philosophy of education and related theories; globalizations, social 
movements and the concept of sufficiency economy philosophy; national education plan; 
educational acts; curriculum theories; elements of curriculum; models and processes of 
curriculum development; analysis of basic education curriculum; developing school 
curriculum; integrating sufficiency economy philosophy into school curriculum; practice on 
developing school curriculum 
 
0560 301 ประสบการณ์วิชาชีพครู 3           2(1-2-3) 
  Practicum 3    
  เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 0560 201 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
  Prerequisite : 0560 201 Practicum 2 
  ศึกษากฎหมายการศึกษา วินัย ระเบียบและแนวปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หน้าที่พลเมืองและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน
ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายบนความเสมอภาคทางการศึกษา  
การพัฒนาปรับปรุงตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างแรงจูงใจและ 
แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม การจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในชั้นเรียนและงานในหน้าที่ครู สะท้อน
ความคิดถอดบทเรียน บันทึก และเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา  
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  Study of education laws, rules and duties for teachers and educational staffs; 
citizenship and promotion of citizenship; the principles of valuing and promoting individual 
learner differences and promoting awareness of diversity and education equality;  improving 
teaching profession and personal and professional characteristics of effective teaching, 
maintaining and updating teaching profession; motivating and raising aspirations of learners 
to foster curiosity and innovativeness; creating activities and environment which promote 
joyful leaning; practice Thai and English in communication and in teacher’s jobs; field 
experiences including student teaching as well as assisting teacher on duties and responsibilities;  
reflect, capture lessons learned; record and write a report on the practice related to 
theories and data from learning and sharing and participating seminar on the field experiences  
 
0560 401 ปฏิบัติการสอน 1                     6(0-16-0) 
  Internship 1 
  ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตามสาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ  
โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ใช้หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพ บูรณาการความรู้เนือ้หาวิชาหลักสูตร 
ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข บริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก เลือกใช้ ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ วัดและประเมินผลตลอดจนรายงาน
ผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและปฏิบัติงานครู ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล ช่วยเหลือ 
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี  
ถอดบทเรียน และเขียนรายงาน ร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 
  Teaching the content areas and working as a teacher under supervision: 
represent  strongly willing to develop learners with teacher spiritual, moral, ethics and 
citizenship ; applying psychology in analyzing potentials of learners; integrating content, 
curriculum, pedagogy on designing and providing experiences to enhance learners 
intellectual and innovation mindset,  organizing activities and learning environment to 
support learning with happiness; using positive classroom management strategies; 
selecting/developing materials, learning innovation and creating positive digital technology 
in classroom activities; utilizing knowledge of measurement, evaluation and report on 
student progress; conducting research to solve problems and create educational 
innovation to develop learner achievement; using Thai and English in communication and 
in teacher’s jobs; working  with parents and care takers to support learners’ learning, and 
to help learners with emotional and behavior problems; applying sufficiency economy 
philosophy to promote self-immunity; working collaboratively with creativity; reporting the 
practice related to theories; synthesizing lessons learned and writing report; participating 
in seminar on the internship 
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0560 402 ปฏิบัติการสอน 2                     6(0-16-0) 
  Internship 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 0560 401 ปฏิบัติการสอน 1  
  Prerequisite : 0560 401 Internship 1 
  ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตามสาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่อง
จากปฏิบัติการสอน 1 โดยแสดงถึงความมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใช้หลักจิตวิทยาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
บูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีปัญญา รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เลือกใช้ ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์ วัดและประเมินผลตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการวิจัยและ 
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและปฏิบัติงานครู 
ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล ช่วยเหลอื แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างสร้างสรรค์เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน
ร่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 
  Teaching the content areas and working as a teacher under supervision in 
continuation of internship 1 :represent  strongly willing to develop learners with teacher 
spiritual, moral, ethics and citizenship; applying psychology in analyzing potentials of 
learners; integrating content, curriculum, pedagogy on designing and providing experiences 
to enhance learners intellectual and innovation mindset,  organizing activities and learning 
environment to support learning with happiness; using positive classroom management 
strategies; selecting/developing materials, learning innovation and creating positive digital 
technology in classroom activities; utilizing knowledge of measurement, evaluation and 
report on student progress; conducting research to solve problems and create educational 
innovation to develop learner achievement; using Thai and English in communication and 
in teacher’s jobs; working  with parents and care takers to support learners’ learning, and 
to help learners with emotional and behavior problems; applying sufficiency economy 
philosophy to promote self-immunity; working collaboratively with creativity; reporting the 
practice related to theories; synthesizing lessons learned and writing report; participating 
in seminar on the internship 
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     3.1.5.2.2  วิชาเอก          
      (1)  วิชาพื้นฐานเอก          
      (2)  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก   
         ทั้ง 2 กลุ่มวิชาก าหนดให้เรียน  62 หน่วยกิต 
 
0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1             3(3-0-6)     
  Physics for Teacher1  
  บทน าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส าคัญของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ 
เชิงเส้น กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งและแบบวงกลม โมเมนตัมและการชน งานและพลังงาน  
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลกล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง ของไหล สมบัติเชิงของสสาร อุณหพลศาสตร์
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
  Introduction to physics and important quantity of physics, linear motion 
equations, Newton’s laws, equilibrium, projectile and circular motions, momentum and 
collisions, work and energy, system of particles and rigid body, vibrations and waves, 
sound, fluid mechanics, mechanical properties of matter, thermodynamics and kinetic 
theory of gases  
 
0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู  2             3(3-0-6)     
  Physics for Teacher 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
     Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher1 
  ไฟฟ้าสถิต สารแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุและ 
ตัวเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมบัติของคลื่นแสง 
และทัศนอุปกรณ์บทน าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ สมบัติของนิวเคลียสกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
  Electrostatics, magnetic materials, magnetic field, magnetic induction, 
capacitors and inductors, electric currents, DC and AC circuits,electric circuits, 
electromagnetic waves, wave property of light and optical instruments, introduction  
to modern physics, properties of nucleus, radioactive and nuclear reaction 
 
0204 103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1         3(3-0-6) 
  Mathematics for Physics Teacher 1 
  ฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์  ปริพันธ์
และการประยุกต์    
  Functions, limits and continuity of functions, derivatives of functions and 
applications, integrals and applications 
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0204 104 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2         3(3-0-6)
  Mathematics for Physics Teacher 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 103  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1 
  Prerequisite: 0204 103 Mathematics for Physics Teacher 1 
  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  ปริพันธ์
ตามเส้น  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 และ 2  สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง 
  Multivariable functions, limits and continuity of multivariable functions, partial 
derivatives, path integrals, first – and second – order differential equations, exact 
differential equations 
 
0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 1         1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Teacher 1                      
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 (อาจเรียนพร้อมกันได้)  
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 or concurrence with  
  0204 101 Physics for Teacher 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
  Laboratory experiments to concord with 0204 101 Physics for Teacher 1 
 
0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 2           1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Teacher 2 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 (อาจเรียนพร้อมกันได้)  
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 or concurrence with  
  0204 101 Physics for Teacher 1   
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
  Laboratory experiments to concord with 0204 102 Physics for Teacher 2 
 
0204 205 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน             3(3-0-6) 
  Basic science 
  พันธะเคมี สมดุลเคมี ก๊าซ สารละลาย ของแข็ง สสารควบแน่น การจัดการระบบเซลล์  
และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
  Chemical bonding, chemical equilibrium, gas, liquid, solid, condensed matters, 
solution, classification cell and metabolism, genetics, biodiversity 
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0204 211 กลศาสตร์แบบฉบับส าหรับครูฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  Classical Mechanics for Physics Teacher 
                เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1    
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์ของนิวตัน สมการการเคลื่อนที่ใน 1 2 และ 3 มิติ
ส าหรับอนุภาคเดี่ยว กฎการอนุรักษ์ทางกลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด การเคลื่อนที่แบบมี
ศูนย์กลาง กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และการประยุกต์ต่างๆ 
  Newton’s laws of motion, Newtonian mechanics, equation of motion in 1, 2 
and 3 dimensions for single particle system, mechanical conservation laws, oscillation 
motion, central force motion, mechanics of rigid body, and applications 
 
0204 221 อุณหพลศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์          3(3-0-6) 
  Thermodynamics for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1    
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  ความร้อน อุณหภูมิ สมดุลทางความร้อน สมการแสดงสถานะ ฟังก์ชันแสดงสถานะ กฎทาง
อุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ เครื่องยนต์ความร้อนและระบบท าความเย็น 
การเปลี่ยนเฟส ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และการประยุกต์ 
  Thermodynamics, heat, temperature, thermodynamics equilibrium, equation 
of states, function of states, laws of thermodynamics, entropy, heat engine and 
refrigerator, phase transformation, kinetic theory of gases and it’s applications 
 
0204 222 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป                         2(2-0-4) 
  Energy Resources and Conversion  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งพลังงานรูปแบบต่างๆ พลังงานความร้อน เคมี นิวเคลียร์     
ปิโตรเลียม การจ าแนกและแบ่งกลุ่มของพลังงานรูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ ศักยภาพในการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน หลักการแปรสภาพพลังงาน ประสิทธิภาพการแปรสภาพพลังงาน เทคโนโลยีการเปลี่ยน
รูปพลังงานแบบต่างๆ และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานสะอาด   
  Basic knowledge of energy resources, thermal, chemical, nuclear and 
petroleum energies, rank and classification of difference energies, renewable energy 
resources: solar, wind, biomass, wave energy geothermal, possibility and potential of 
energy conversion, principle of energy conversion, energy conversion technologies and 
environmental impacts, clean energy technologies 
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0204 231 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์        3(3-0-6)     
  Electromagnetic Theory for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2    
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  เวกเตอร์ ไฟฟ้าสถิต ปริมาณทางไฟฟ้า ไดอิเล็กตริกและความจุไฟฟ้า แม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก
และการเหนี่ยวน า สมการแมกเวลล์ การประยุกต์ใช้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
  Vector, Electrostatics, Electric quantities, Dielectric and capacitance, Magnetics, 
Magnetic forces and Induction, Maxwell’s equation, Application of electromagnetics and 
related technology 
 
0204 241 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับครูฟิสิกส ์         3(3-0-6) 
  Modern Physics for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2    
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  ภาพรวมขอบเขตของเนื้อหาฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 
คลื่นความโน้มถ่วง หลุมด า ทฤษฎีบิกแบง ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม อนุภาคมูลฐาน 
แบบจ าลองมาตรฐาน ฟิสิกส์นอกเหนือจากแบบจ าลองมาตรฐาน สภาพน ายิ่งยวด ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 
  Overview of modern physics contents, theory of special relativity, theory of 
general relativity, gravitational waves, black holes, Big Bang theory, wave-particle duality, 
atomic structure, elementary particles, Standard Model, physics beyond the Standard 
Model, superconductivity, quantum computer 
 
0204 281 ภาษาอังกฤษส าหรับครูวิทยาศาสตร ์       2(2-0-4) 
  English for Science Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0031 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
  Prerequisite: 0031 001 Fundamental English 
  ศัพท์เทคนิค การใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ การอ่านและความเข้าใจในบทความด้านฟิสิกส์
และฟิสิกส์ศึกษา 
  Technical terms, scientific language, reading and understanding of scientific 
journal 
 
0204 291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์        2(0-4-2) 
  Advanced Physics Laboratory for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2    
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  ปฏิบัติการต่อเนื่องของ 0204 291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลางเก่ียวกับคลื่นและทัศนศาสตร์ 
กลศาสตร์ควอนตัม ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ของแข็ง และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
  Continuation of 0204 291 Intermediate Physics Laboratory practical work on 
wave and optic quantum mechanics astronomy  solid state physics and nuclear physics 
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0204 292 ปฏิบัติการออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์       2(0-4-2) 
  Experimental Design Laboratory in Physics  
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การออกแบบการทดลอง  การออกแบบการวัดและบันทึกผล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์การทดลองและการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์  กรณีศึกษาการออกแบบ 
การทดลองในฟิสิกส์ 
  Scientific procedures, experimental design, design for measurement and 
recording, data analysis, experimental analysis and scientific writing, study cases in 
experimental design in physics 
 
0204 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครูฟิสิกส์     3(3-0-6) 
  Computer Programming for Physics Teachers 
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม การรับค่าข้อมูล การแสดงผลข้อมูล 
อาเรย์ พอยน์เตอร์ ลูปและเงื่อนไข ฟังก์ชัน สตรักเจอร์และยูเนี่ยน การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์ 
  Computer programming with a suitable computer language, data input, data 
output, arrays, pointers, loops and conditions, functions, structures, unions, reading from 
files and writing to files 
 
0204 311 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics for Physics Teacher 
                เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2    
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  จุดก าเนิดของกลศาสตร์ควอนตัม สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม คุณสมบัติของสถานะ 
ทางควอนตัมตัวด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์ ผลเฉลยของสมการชเรอดิงเงอร์ในปัญหาหนึ่งมิติ 
  Origins of quantum mechanics, postulate of quantum mechanics, properties  
of quantum state, operators, Schrodinger equation, solution of Schrodinger equation in 
one – dimensional problem 
 
0204 331 การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์          3(3-0-6) 
  Vibration and Wave for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การสั่นแบบต่างๆ ได้แก่ การสั่นแบบหน่วงและแบบมี 
แรงบังคับ การเกิดการสั่นพ้อง การสั่นแบบคู่ควบ พิกัดอิสระ และรูปแบบการแกว่งกวัดอย่างอิสระ สมการ
คลื่นใน 1 มิติ และหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ สมบัติของคลื่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การสะท้อน และ 
การส่งผ่านของคลื่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของคลื่นบางชนิด เช่น คลื่นเสียง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
เป็นต้น การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ 
  Simple harmonics motion, mechanical vibrations such as damped oscillations 
and force oscillations, resonance, coupled oscillations, degree of freedom and normal 
modes, one and many dimensions wave equation, travelling waves, properties of wave 
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such as interference, diffraction, reflection and transmission, some phenomena of sound 
and electromagnetic waves, and application of Fourier method 
 
0204 341 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ          3(3-0-6) 
  The Earth, Astronomy and Space 
  โครงสร้างของโลก ปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซากดึกด าบรรพ์และการประยุกต์ใช้ในข้อมูลทางธรณีวิทยา ก าเนิดและ
วิวัฒนาการของระบบสุริยะ  ทรงกลมท้องฟ้า ดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ  การใช้เทคโนโลยีอวกาศใน
ด้านการส ารวจทรัพยากร การสื่อสารและอุตุนิยมวิทยา  
  The Earth’s structure, geophysical phenomena and their effects on living things 
and environment, movement of earth’s crust, fossils and geological information 
application, origin and evolution of the solar system; celestial sphere, stars, galaxies, and 
universe; space technology application in resource survey, telecommunication, and 
meteorology 
 

0204 351 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์         2(2-0-4) 
  Electronics for Physics Teacher  
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2    
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2   
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออปแอมป์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เซ็นเซอร์  
ลอจิกเกทวงจรบูลีน ฟลิปฟลอป รอมแรม ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น 
  Fundamental electric circuits, electronic devices, op-amps, diodes, transistors, 
sensors, logic gates, Boolean circuits, flip flops, ROM, RAM, fundamental of microprocessors 
 
0204 371 วิทยาการสมัยใหม่ส าหรับครูฟิสิกส์         1(0-3-0)
  Modern Science for Physics Teacher 
  การน าเสนอและการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยทางฟิสิกส์ที่สนใจ  
  Presentation and discussion of topics of research interest in physics 
 
0204 391 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส าหรับครู        1(0-3-0) 
  Workshop Practices for Teacher 
  หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ตลอดจนความปลอดภัยในโรงงาน 
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรการท างานกลึง งานประกอบ งานไม้และงานปรับแต่ง และปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนดให้เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 
  Study of various hand tools and measuring tools by laying emphasis on proper 
operation and safety of using hand tools 
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0204 392 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์      1(0-3-0) 
  Electronic Laboratory for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 (อาจเรียนพร้อมกันได้)  
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 or concurrence with  
  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 0204 802 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
  Electric circuit laboratory and electronic circuit laboratory that corresponding 
with 0204 xxx Electronics for physics teachers 
 
0204 393 โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์           2(0-6-0)     
  Senior Project for Physics Teacher  
  เงื่อนไขของรายวิชา:  0204 905 สัมมนาส าหรับครูฟิสิกส์ 
                Prerequisite:  0204 905 Seminar for Physics Teacher 
  ลักษณะการท าโครงงานตามระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์ สอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น 
  Working on the project in accordance with the Scientific method and give 
anoral presentation 
 
    3.1.5.3  วิชาเอกเลือก      
       ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 หน่วยกิต 
 
0204 302 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์        3(3-0-6) 
  Advanced Mathematics for Physics Teacher  
  อนุกรมอนันต์ ค าตอบอนุกรมก าลังของสมการอนุพันธ์ เวกเตอร์ ฟังก์ชันและปริภูมิเวกเตอร์  
นอร์มของฟังก์ชัน ฟังก์ชันหนึ่งหน่วย อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาส การประยุกต์ในฟิสิกส์ 
  Infinite series, power series solutions, vectors and vector spaces, norms of 
functions, unit functions, Fourier series, Fourier transforms, Laplace transforms, applications 
in physics 
 
0204 303 การสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม          3(3-0-6) 
  Physics Instruction in Secondary School   
  การบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา หลักวิชาชีพครู และ เทคโนโลยีการสอนฟิสิกส์ 
(TPCK: Technological Pedagogy Content Knowledge) มโนมติที่คลาดเคลื่อนของฟิสิกส์ ในโรงเรียน
มัธยม บนพื้นฐานงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 
  Integration of pedagogy content knowledge of physics and technology for 
physics teaching (TPCK: Technological Pedagogy Content Knowledge), conceptual 
understanding and misconception, in secondary school, based on physics education 
research 
 
 



                                                                                     40 

 

0204 321 พลังงานทดแทนส าหรับครูฟิสิกส ์           3(3-0-6) 
  Renewable Energy for Physics Teacher 
  ศึกษาถึงสถานการณ์พลังงานทดแทนของโลก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ เซลล์เชื้อเพลิง พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม คุณสมบัติชีวมวล วิธีการส ารวจ การประเมินศักยภาพ พืชพลังงานและการ
ประยุกต์ใช้งานของระบบพลังงาน   
  Word Renewable Energy status and challenge obstacles. Renewable energy 
resources : solar, wind, hydro, geothermal, nuclear energy, fuel cell, biomass, biomass 
properties, survey, potential evaluation, energy crops and energy system application 
 
0204 332 ทัศนศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์           3(3-0-6) 
  Optics for Physic Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  คณิตศาสตร์ส าหรับการเคลื่อนที่ของคลื่น ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โฟตอน และแสง  
การส่งผ่านแสง การรวมกันของคลื่น การแทรกสอด การเลี้ยวเบน แสงเชิงเรขาคณิต วิธีเมทริกส์ส าหรับ
พาราเซียล ทฤษฎีวิปลาส อุปกรณ์ทางแสง อ็อปติกของตา 
  The mathematics of wave motion, electromagnetic theory, photon and light, 
propagation of light, superposition of wave, interferences, diffraction, geometrical optics: 
matrix method in paraxial optics, aberration theory, optical instrumentation, optics of the eye 
 
0204 342 ดาราศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์           3(3-0-6) 
  Astronomy for Physics Teacher 
                เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1    
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  จุดก าเนิดของดาราศาสตร์ ต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ โลก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ และดวงดาว ระบบพิกัดศูนย์สูตร กฎของเคปเลอร์ ระบบเวลา ระบบสุริยะก าเนิดและ
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กาแล็กซีและการขยายตัวของเอกภพ 
  Origin of Astronomy, positions and motions of the planets, Earth, moon, Sun, 
and stars in the sky, equatorial system, Kepler’s law, system of time, the solar system, 
stellar evolution and birth, galaxies and expansion of the Universe 
 
0204 343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน         3(3-0-6)  
  Nuclear Physics and Elementary Particles 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
                Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  รัศมีนิวเคลียส มวลของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี  
และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 
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  Nuclear radius, nuclear masses, nuclear binding energy, radioactivity and 
radioactive decay, nuclear reaction and elementary particles 
 
0204 346 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Nanoscience and Nanotechnology 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  ส ารวจวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน วิทยาศาสตร์เบื้องหลังเทคโนโลยีนาโน  
เครื่องมือที่ใช้สร้างและศึกษาลักษณะของโครงสร้างนาโน และการประยุกต์ใช้ที่ส าคัญต่างๆ การศึกษา
ลักษณะของโครงสร้างนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่งกราด 
การถ่ายภาพด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เป็นต้น ตัวอย่างขององค์ประกอบและระบบต่างๆ ที่มี
ขนาดในระดับนาโน เช่น ท่อนาโน เส้นใยนาโน ควอนตัมด็อด  
                Survey of nanoscience and nanotechnology, science behind nanotechnology, 
the tools used to create and characterize nanostructures, and potential applications of 
such devices. Characterization using electron microscopy, scanning electron microscopy, 
tunneling electron microscopy etc. Examples of nanoscale components and systems, 
nanotube, nanofiber, quantum dots 
 
0204 348 ฟิสิกส์อวกาศเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
  Introduction to Space Physics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  ความรู้เกี่ยวกับพลาสมาอวกาศ การเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
บรรยากาศและกัมมันตภาพของดวงอาทิตย์ ลมสุริยะและอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ รังสีคอสมิกใกล้โลก 
บรรยากาศ สนามแม่เหล็กโลก และแสงขั้วโลก โครงสร้างของแมกนิโทสเฟียร์ ผลกระทบของการประทุบน
ดวงอาทิตย์และลมสุริยะต่อสภาพอวกาศ ความรู้เกี่ยวกับบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการแผ่รังสีของโลกและ
ดาวเคราะห์อื่น  เครื่องมือวัดภาคอวกาศและพ้ืนดินส าหรับปรากฏการณ์สภาพแวดล้อมพลาสมาที่อยู่ใกล้โลก 
  Knowledge about space plasmas, motion of charged particles in 
electromagnetic fields, solar atmosphere and activity, the solar wind and interplanetary 
space, cosmic rays near Earth, Earth's atmosphere, magnetic fields and aurora, structures 
of the magnetosphere, effects of the solar eruption and solar wind on space weather, 
knowledge about the atmosphere and the radiation environment of the Earth and other 
planets, space and ground based instruments for measurements of phenomena in the 
plasma environment of the Earth 
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0204 354   ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น            3(3-0-6) 
                Introduction to Plasma Physics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  มโนทัศน์พื้นฐาน สมบัติและพารามิเตอร์ของพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุใน
สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สมการโบลต์ซมานน์ ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีของไหลของพลาสมา 
กระบวนการ สโตแคสติกในพลาสมา ปลอกหุ้มพลาสมา อันตรกริยาระหว่างพลาสมากับผิววัสดุ หลักการ
วินิจฉัยพลาสมา การก าเนิดพลาสมา การประยุกต์ใช้พลาสมา 
  Basic concepts, properties and parameters of plasmas, motion of charged 
particles in electric and magnetic fields, Boltzmann equation, kinetic theory of plasmas, 
fluid theory of plasmas, stochastic processes in plasmas, plasma sheath, plasma surface 
interactions, plasma diagnostics, plasma generation, plasma applications 
 
0204 364   ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและอุปกรณ์        3(3-0-6) 
                Semiconductor Physics and Devices 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  สมบัติพื้นฐานของสารกึ่งตัวน า แถบพลังงานในของแข็งแบบผลึก สารกึ่งตัวน าในตัวและ 
นอกตัว ปรากฏการณ์ล าเลียงพาหะ ปรากฏการณ์อุณหภูมิภายในสารกึ่งตัวน า การฟุ้งและการกระเจิงของ
อิเล็กตรอนและโฮล ปรากฏการณ์ทางทัศนศาสตร์และความถ่ีสูง อุปกรณ์รอยต่อและการขยายสัญญาณ 
เครื่องตรวจหาแสงและอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ไฟฟ้า กระบวนการวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีอุปกรณ์การวัด
สมบัติเชิงปริมาตร 
  Basic properties of semiconductors, energy bands in crystalline solids, intrinsic 
and extrinsic semiconductors, carriers transport phenomena, thermal effects in semiconductors, 
diffusion and scattering of electrons and holes, optical and high frequency effects, junction 
and amplification devices, photodetectors and electro-optics devices, material processing 
and device technology, bulk properties measurements 
 
0204 365 เซลล์แสงอาทิตย์             3(3-0-6) 
  Solar Cells 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
  Prerequisite: 0204 102 Physics for Teacher 2 
  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ คุณสมบัติของสารกึ่งตัวน า
และการเคลื่อนที่ของประจุพาหะบริเวณรอยต่อพีเอ็น และการพัฒนาเซลล์ประสิทธิภาพแสงอาทิตย์  
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 
  Typical solar cells, operation principle of solar cell, semiconductor properties 
and motion of charge carrier in p-n junction, efficiency improvement of solar cell, solar 
cell technologies and applications 
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0204 370 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
                Environmental Physics 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  มุมมองต่อสิ่งแวดล้อมเชิงฟิสิกส์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางฟิสิกส์  
การศึกษาเรื่องพลังงาน บรรยากาศ โอโซน และโลกร้อน 
  Aspect of physical environment; environmental problems and solutions by 
using Physics methods, studies of energy, climate, ozone and global warming 
 
0204 372 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์       3(3-0-6) 
  Technology and Innovation of Physics Instruction 
  การผลิต การพัฒนา การใช้สื่อและเทคโนโลยี ส าหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์การสอน
ปฏิบัติการฟิสิกส์และความปลอดภัยบนพื้นฐานงานวิจัยฟิสิกส์ศึกษา 
  Innovation, development, and employment of media and technology for 
physics learning and teaching; teaching of physics laboratory and safety, related to physics 
education research 
 
 0204 381 ภาษาอังกฤษแบบองค์รวมส าหรับครูฟิสิกส์       3(2-2-5) 
  Holistic English for Physic Teacher 
  ทบทวนไวยกรณ์พ้ืนฐาน ประโยคภาษาอังกฤษ อนุประโยค การประยุกต์ไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษในการอ่าน พื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ  การเขียนบทคัดย่อ การเขียนวิเคราะห์  การเขียน
บทสรุป พื้นฐานการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการฟังเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 
  Review of English grammar, English sentences, clauses, applications of English 
grammar in reading, basic English writing, writing abstracts, analytical writing, summarizing, 
basic communication in English, development in listening skills for communication, 
development in speaking skills for communication 
 
0204 382 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับครูฟิสิกส์        3(2-3-4) 
  Measurement and Instrument for Physics Teacher 
  เงื่อนไขของรายวิชา: 0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับครู 1    
  Prerequisite: 0204 101 Physics for Teacher 1 
  หลักการวัด ความแม่นย า ความเท่ียงตรง ความสามารถวัดซ้ า ความไว ชนิดของ 
ความคลาดเคลื่อน  หน่วยการวัด  มาตรฐานสากล  เครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   
โวล์ทมิเตอร์  แอมมิเตอร์  วัตต์มิเตอร์  คิวมิเตอร์  ออสซิลโลสโคป  เทอร์โมมิเตอร์  เทอร์โมคับเปิล  
ทรานส์ดิวเซอร์  แอกทูเอเตอร์  ระบบวัดด้วยคอมพิวเตอร์ 
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  Principles of measurements, accuracy, precision, repeatability, sensitivity, 
resolution, types of error, units of measurements, international standards, ac and dc 
instruments, voltmeters, ammeters, watt-meters, Q-meters, oscilloscope, thermometers, 
thermocouples, transducers, actuators, computerized measuring systems 
 
  3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
     รหัสประจ าวิชาประกอบด้วยเลข 7 หลัก (พิจารณาจากซ้ายมาขวา)  มีความหมาย
ดังนี้ 
     1.  คณะวิทยาศาสตร์ 
      เลขรหัสตัวที่ 1-2  หมายถึง  คณะ   
          02  คือ   คณะวิทยาศาสตร์ 
      เลขรหัสตัวที่ 3-4  หมายถึง  เลขภาควิชา 
          01  คือ   ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
          02  คือ   ภาควิชาเคมี 
          03  คือ   ภาควิชาชีววิทยา 
          04  คือ   ภาควิชาฟิสิกส์ 
          99  คือ   ไม่สังกัดภาควิชา 

     2.  คณะศึกษาศาสตร์ 
      เลขรหัสตัวที่ 1-2  หมายถึง คณะ   
          05     คือ   คณะศึกษาศาสตร์ 
      เลขรหัสตัวที่ 3  หมายถึง เลขภาควิชา 
          1  คือ   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
          2  คือ   ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
          3  คือ   ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการสอน 
          4  คือ   ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
          5  คือ   ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
          6  คือ   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
      เลขรหัสตัวที่ 4   หมายถึง วิชาชีพครู/สาขาวิชา 
          0  คือ   วิชาชีพครู 
          1  คือ   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
          2  คือ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
          3  คือ   สาขาวิชาภาษาไทย 
          4  คือ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
          5  คือ   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
          6  คือ   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
      เลขรหัสตัวที่ 5   หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
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      เลขรหัสตัวที่ 6   หมายถึง หมวดวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
       0  คือ  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
       1  คือ  กลศาสตร์, ควอนตัม, ของไหล, ของแข็ง 
       2  คือ  อุณหพลศาสตร์, ฟิสิกส์สถิติและพลังงาน 
       3  คือ  แม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่น, แสงและทัศนศาสตร์ 
       4  คือ  อะตอม, นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นาโนและดาราศาสตร์ 
       5  คือ  อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า 
       6  คือ  สารกึ่งตัวน าและวัสดุศาสตร์ 
       7  คือ  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
       8  คือ  การวัด, เครื่องมือวัด, ภาษาอังกฤษและการจัดการ 
       9  คือ  โครงงาน, ฝึกงาน, ปฏิบัติการ, เขียนแบบ, สัมมนาและสหกิจ 
      เลขรหัสตัวที่ 7   หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
 
  หน่วยกิต (บรรยาย/อภิปราย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวอย่าง  2(1-2-3) 
    ตัวเลขหน้าวงเล็บ   หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต   2  หน่วยกิต 
    ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1   หมายถึง  บรรยาย  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2   หมายถึง  ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3   หมายถึง  ให้ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3.2  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดั
บที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1  นายกฤษกร ปาสาใน 3-4409- 
00440-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(ฟิสิกส์) (หลักสูตรโทควบ
เอก) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 2553 
 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2548 

วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547 

2  นายประธาน ศรีวไิล 3-4507- 
00015- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Dr.rer.nat.(Physik) University of Freiburg,  Germany 2012 

วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง 

2539 

3  นายไพรัตน์ ธรรมแสง 3-4010- 
00725- 
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม.(ฟิสิกส)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 

กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) 2528 

4  นายจุมพล อิสระวสิุทธ์ิ 3-4007- 
00606- 
xxx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2556 

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส ์
และโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่ 

2541 

5  นายชัยภัทร พลายบัว 3-4699-00181-
xx-x 

อาจารย ์ Ph.D.(Science Education) Western Michigan University, USA 2015 
M.A.(Physics) Indiana University of Pensylvania, USA 2004 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลยัสยาม    2538 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

ภาระงานสอน (ชม./สปัดาห)์ 
2564 2565 2566 2567 

6 นายประสาท เนืองเฉลมิ 3-3401-00780-
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) 
วท.ม.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2549 
2544 
2541 

16 16 16 16 

7 นายพัฒนพล มีนา 3-4108-00229-
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2549 
2546 
2543 

16 16 16 16 

8 นางพรรณวดี จรุีมาศ 3-4010-00725- 
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Physics) 
M.Sc.by research (Physics) 
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

University of York, UK 
University of York, UK 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2013 
2010 
2545 
2542 

16 16 16 16 

9 นายธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 3-9098-00634-
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 
วท.ม.(การรับรู้จากระยะไกล) 
อส.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ 

2555 
 

2542 
2535 

16 16 16 16 

10 นางอรวรรณ ฤทธิเดช 3-4599-00312-
xx-x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(วัสดุศาสตร์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2547 
2539 
2532 

16 16 16 16 

11 นางสาวขวัญฤทัย วงศาพรม 3-4006-00415-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
 

2544 

16 16 16 16 

12 นายเจษฎา จรุีมาศ 3-4010-00725-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Physics) 
M.Sc.by research (Physics) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

University of York, UK 
University of York, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2013 
2010 
2549 
2545 

16 16 16 16 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
ภาระงานสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2564 2565 2566 2567 
13 นายธนา ยีรัมย ์ 3-6205-00426-

xx-x 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วท.ด.(ฟิสิกส)์ 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2548 
2545 

16 16 16 16 

14 นางสาวปวีณา เหลากลู 3-3199-00038-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
 

2544 

16 16 16 16 

15 นายพิษณุ พูลเจริญศลิป์ 3-6205-00426-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Electrical Engineering 
& Electronics) 
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

University of Liverpool, UK 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2012 
 

2545 
2542 

16 16 16 16 

16 นายวุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ 3-3103-00597-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(เครื่องกล) 
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2548 
2544 

16 16 16 16 

17 นายสุภกร หาญสูงเนิน 3-3008-01163-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2554 
2549 
2547 

16 16 16 16 

18 นายอนุสรณ์ แสงประจักษ ์ 3-4902-00162-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Dr.Ing./ Electrotechnik 
(Renewable Energy) 
วท.ม.(ทคโนโลยีพลังงาน) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

University of Kassel, Germany 
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2007 
 

2543 
2541 

16 16 16 16 

19 นายอาทิตย์ ฉ่ิงสูงเนิน 5-3099-00020-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส)์ 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
2544 
2542 

16 16 16 16 

20 นายอุฤทธ์ิ  เจริญอินทร์ 3-4406-01147-
xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 
ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  
 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2553 
 

2547 
2547 

16 16 16 16 
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ที่ ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 
ภาระงานสอน (ชม./สปัดาห)์ 

2564 2565 2566 2567 
21 นายกฤษณพงศ์ ลิ้มตระกลู 1-4099-00490-

xx-x 
อาจารย ์ Ph.D.(Physics) 

 
M.S.(Physics) 
 
B.S.(Physics) 

University of Illinois at Urbana-
Champaign, USA 
University of Illinois at Urbana-
Champaign, USA 
University of Virginia, USA  

2018 
 

2015 
 

2010 

16 16 16 16 
 

22 นางสาวเจนจริา เปี่ยมด ี 3-4302-00140-
xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) 
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2556 
2546 
2542 

16 16 16 16 
 

23 นายนิติศักดิ์ ปาสาจะ 3-4006-00516-
xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.(ฟิสิกส)์ 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2551 
2542 
2538 

16 16 16 16 

24 นายฤทธิไกร ไชยงาม 3-4502-00680-
xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส)์ 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

2548 
2543 
2540 

16 16 16 16 

25 นายวสันต์ ไมอักรี 1-4711-00021-
xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 
2551 

16 16 16 16 

26 นายธนัทเดช โรจนกุศล 3-3299-0062-
xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.(ฟิสิกส์) 
วท.บ.(ฟิสิกส)์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2546 
2542 

16 16 16 16 

 
 
3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
 - ไม่มี -



 
 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 
 นิสิตต้องฝึกปฏิบัติงานในสถาบันการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต ดังนี้ 

1) นิสิตมีทักษะในการสอนและการจัดการชั้นเรียน 
2) นิสิตสามารถบูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่ไปฝึกประสบการณ์ 

เพ่ือน าไปใช้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
3) นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานเป็นทีมและหรือร่วมงานกับสังคมอ่ืน 

อย่างมีความสุข 
4) นิสิตมีระเบียบวินัย รับผิดชอบในหน้าที่และมีจิตอาสา พร้อมกับท าหน้าที่ในงานที่ได้รับ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) นิสิตสามารถแก้ปัญหาที่พบในสถาบันที่ฝึกงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา ภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษาปีที่ 4 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน จัด 3 วันต่อสัปดาห์  เป็นเวลา 32 สัปดาห์ และกลับมา
สัมมนากับอาจารย์ที่ดูแล (นิสิตต้องศึกษารายวิชาก่อนออกปฏิบัติงาน) 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 โครงการหรือการท าวิจัยต้องเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหรือการแนะแนวในสถาบัน
ที่นิสิตฝึกประสบการณ์ ถ้าเป็นโครงงานต้องมีผู้ร่วมงาน 2-3 คน หากเป็นการวิจัยต้องท าเฉพาะบุคคลและ
รูปแบบโครงงาน หรืองานวิจัยต้องน ามาปรึกษากับอาจารย์ที่ดูแล ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งนิสิตจบโครงงานหรือ
งานวิจัย แล้วน าส่งอาจารย์ที่ดูแลเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  โครงงานหรืองานวิจัยต้องสามารถอธิบายถึงทฤษฎีที่นิสิตได้ศึกษามา
และน ามาประยุกต์ใช้ อนึ่งโครงงานหรืองานวิจัยต้องเกิดประโยชน์กับผู้ที่นิสิตสอน 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ นิสิตสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอบ การแนะแนวหรือการท างานเป็นทีม 
 5.3  ช่วงเวลา นิสิตจะได้ท าโครงงานหรือการวิจัยในช่วงการฝึกประสบการณ์ คือ เทอมที่ 1-2 
ของชั้นปีที่ 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  12  หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาอาจารย์
ที่ดูแล อาจจะสอนปรับปรุงโครงงานหรือวิจัยให้ทันสมัยเสมอ และมีตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยให้นิสิต 
ได้ศึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ต้องจดบันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาแล้วน าเสนอต่ออาจารย์นิเทศและครูพ่ีเลี้ยง
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 
ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

การสอนแทรกในรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มีจิตสาธารณะ การสอนแทรกในรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มีทักษะการเป็นผู้น า และการท างานเป็นทีม การสอนแทรกในรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มีวินัยและความรับผิดชอบ สอดแทรกในรายวิชา 

ด้วยการมอบหมายงานต่างๆ 
การมอบหมายงานกลุ่ม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกในรายวิชา 
ด้วยการมอบหมายงานต่างๆ 

การมอบหมายงานกลุ่ม 
ด้วยการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ 
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็แบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมี 
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

(4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อมโดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

(5) แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในหน้าที่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 
   (6) แสดงออกถึงจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

   นิสิตได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพครู  
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    - ประเมินจากโครงการที่นิสิตจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการน า
จรรยาบรรณวิชาชีพครูมาปรับใช้ให้เหมาะสม 
    -ประเมินจากการที่นิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับชุมชน 



 
 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

(3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

(4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

(5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

(6) แสดงออกถึงการมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบาย 
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    นิสิตเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินผลความส าเร็จจากการที่นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ใน 
การบริการสังคม 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 



 
 

ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 

(4) แสดงออกถึงการเป็นผู้น าทางปัญญาที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(5) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

(6) สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(7) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย 
ได้อย่างถูกต้องและน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   นิสิตเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
และการคิดตัดสินใจ 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินผลความส าเร็จจากการที่นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ใน 
การบริการสังคม  
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 

(2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

(4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   (5) มีจิตสาธารณะ 
 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   และความรับผิดชอบ 
   นิสิตร่วมกันท ากิจกรรมผ่านโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านรายวิชาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 
    ประเมินจากกิจกรรมค่ายครูวิทย์ปันฝันสู่น้อง และค่ายครูวิทย์สานสัมพันธ์สู่ชุมชน 



 
 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
    เทคโนโลยี 

(1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

(2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

(4) สามารถสื่อสารกับผู้เรียนในรูปแบบอ่ืนๆในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสารในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนในที่ตั้งได้ เป็นต้น 

(5) สามารถแสดงทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นิสิตเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม และฝึกทักษะการน าเสนอผลงานทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านการบูรณาการสื่อเทคโนโลยี 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา 
    ประเมินผลจากการที่นิสิตสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

(2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ 
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม



 
 

จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   นิสิตเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และการคิดตัดสินใจ 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    ประเมินผลความส าเร็จจากการที่นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ใน 
การบริการสังคม  
  



 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ผลการเรยีนรู้ในตารางมคีวามหมายดงันี้ 

1. คณุธรรมและจรยิธรรม 
(1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ 

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็แบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมี 
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

(4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อมโดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  (5) แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในหน้าที่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

  (6) แสดงออกถึงจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ความรู ้

(1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ

ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

(3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

(4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 



 
 

(5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

(6) แสดงออกถึงการมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบาย 
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
(1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล 

ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

(2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 

(4) แสดงออกถึงการเป็นผู้น าทางปัญญาที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(5) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

(6) สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(7) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย 
ได้อย่างถูกต้องและน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 
(1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

และทางสังคม 
(2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
(5) มีจิตสาธารณะ 

 
5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



 
 

(2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

(4) สามารถสื่อสารกับผู้เรียนในรูปแบบอ่ืนๆในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสื่อสารในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนในที่ตั้งได้ เป็นต้น 

(5) สามารถแสดงทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกรูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

6. ทกัษะการจัดการเรยีนรู้ 
(1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

(2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ 
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ ์ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ 
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ 
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

(5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 



 

           

54 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 

 

ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. วิชาหมวดเฉพาะด้าน 

    1.1 วิชาชีพครู 
        1.1.1 วิชาเรียนภาคทฤษฎ ีและปฏิบตัิ 
0510 301  การพัฒนาโรงเรียน 
               School Improvement                                

                                  

0520 101 จิตวิทยาส าหรับครู  
               Psychology for Teachers     

  
                                

0530 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               และการสื่อสารทางการศึกษา  
               Information Technology 
               Innovation and  
               Educational Communication 

                    
              

0540 201 การวัดและประเมินผลการศึกษา  
               Measurement and  
               Evaluation in Education 

                     
             

0540 301 การวจิัยทางการศึกษา 
               Research in Education 

         
           

              

0560 101 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 
               Practicum 1          
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0560 201   ประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
                Practicum 2 

                                  

0560 202   การเรียนรู้และการสอน 
                Learning and Teaching   

                                  

0560 203  การออกแบบและการพัฒนา 
               หลกัสูตร 
               Curriculum Design and  
               Development 

                    
      

        

0560 301 ประสบการณ์วิชาชีพครู 3  
               Practicum 3 

                                  

      1.1.2 การปฏบิัติการสอนในสถานศึกษา 

0560 401 ปฏิบัตกิารสอน 1  
               Internship 1 

                                  

0560 402 ปฏิบัตกิารสอน 2  
               Internship 2 

                                  

1.2 วิชาเอก 
1.2.1 วิชาพื้นฐานเอก 
0204 101 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู1  
              Physics for Teacher 1 

                                  

0204 102 ฟิสิกส์ส าหรับคร ู2  
               Physics for Teacher 2 

                                  

0204 103 คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1 
               Mathematics for Physics  
              Teacher 1 
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0205 104  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2 
               Mathematics for Physics  
               Teacher 2 

                                  

0204 191 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
               Physics Laboratory for  
               Teacher 1 

                                  

0204 192 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับครู 2 
               Physics Laboratory  
                for Teacher 2 

                                  

0204 205  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
               Basic Science 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○      

0204 211 กลศาสตร์แบบฉบับส าหรับ 
               ครูฟิสิกส ์
               Classical Mechanics for  
               Physics Teacher 

                                  

0204 221 อุณหพลศาสตร์ส าหรับครูฟสิิกส์ 
              Thermodynamics for  
              Physics Teacher 

                                  

0204 231 ทฤษฎแีม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับ 
              ครูฟิสิกส ์
              Electromagnetic Theory for 
              Physics Teacher 

                                  

0204 241 ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับครฟูิสิกส ์
               Modern Physics for Physics 
              Teacher 
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0204 301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
               ส าหรับครูฟิสิกส ์
               Computer Programming for  
               Physics Teacher 

                                  

0204 311 กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับ 
               ครูฟิสิกส ์
               Quantum Mechanics for  
               Physics Teacher 

                                  

0204 331 การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์ 
               Vibration and Wave for  
               Physics Teacher 

                                  

0204 341  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
               The Earth, Astronomy and  
               Space 

                                  

1.2.2 วิชาเสริมสรา้งสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก 
               1.2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
0204 222 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป 
               Energy Resources and  
               Conservations 

  ○ ○  ○   ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○      

0204 281 ภาษาอังกฤษส าหรับครู     
               วิทยาศาสตร์ 
               English for Science  
               Teacher 
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0204 331 การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์ 
              Vibration and Wave for  
              Physics Teacher 

  ○ ○ ●   ○ ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●      

0204 351 อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
              Electronics for Physics      
             Teachers 

                                  

0204 291 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับ 
               ครูฟิสิกส ์
               Advanced Physics  
               Laboratory for Physics  
               Teacher 

                                  

0204 292  ปฏิบัติการออกแบบการทดลอง 
               ทางฟิสิกส์      
                Experimental Design    
                 Laboratory in Physics 

  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 391 การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน 
              ส าหรับคร ู
              Workshop Practices for  
              Teacher 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○      

0204 392 ปฏิบัตกิารอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับ 
              ครูฟิสิกส ์
              Electronics Laboratory for  
              Physics Teacher 
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0204 393  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส ์
               Senior Project for Physics  
              Teacher 

                                  

1.2.2.2 วิชาเอกเลือก 
0204 342 ดาราศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส ์
               Astronomy for Physics  
               Teacher 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 372 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
              การสอนฟิสิกส ์
              Technology and Innovation 
              of Physics Instruction 

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○      

0204 302  คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ 
               ครูฟิสิกส ์
               Advanced Mathematics for 
               Physics Teacher 

                                  

0204 381 ภาษาอังกฤษแบบองค์รวม 
               ส าหรับครูฟิสิกส ์
               Holistic English for Physic  
              Teacher 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

0204 354  ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 
               Introduction to Plasma  
               Physics 

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○      



 

           

60 
ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0204 346   วิทยาศาสตร์นาโนและ 
                เทคโนโลยีนาโนเบือ้งต้น 
                Introduction to      
                Nanoscience and  
                Nanotechnology 

    ●      ● ●      ●         ●        

0204 348  ฟิสิกสอ์วกาศเบื้องต้น 
               Introduction to Space  
               Physics 

    ●      ● ●       ●          ●      

0204 364  ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน าและ 
               อุปกรณ์ 
               Semiconductor Physics 
               and Device 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○      

0204 365 เซลล์แสงอาทิตย์ 
               Solar cell ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 370  ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 
               Environmental  Physics ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 321 พลังงานทดแทนส าหรับครูฟิสิกส์ 
               Renewable Energy for  
               Physics Teacher 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 332 ทัศนศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
               Optics for Physic Teacher ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      

0204 343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค 
               มูลฐาน 
               Nuclear Physics and  
               Elementary Particles 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○      
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ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

0204 303 การสอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมัธยม 
               Physics instruction in  
               Secondary school 

    ●      ● ●       ●   ●   ●          

0204 382 การวัดและเครื่องมือวัดส าหรับ 
               ครูฟิสิกส ์
               Measurement and  
               Instrument for Physics  
               Teacher 

    ●      ● ● ●         ●   ●          

 



63 
 

 

 
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
เรียนจบใน
แต่ละชั้นปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 

ปีที่ 1 1. มีความรอบรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ ส าหรับการศึกษาฟิสิกส์ 
    ในระดับสูง  
2. มีความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยาส าหรับครู และมีเจตคติ 
   ที่ดีต่ออาชีพครู 

ปีที่ 2 1. มีความรอบรู้ในทฤษฎีฟิสิกส์แบบฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วย กลศาสตร์  ทฤษฎี    
   แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ ตลอดจนขีดจ ากัดของทฤษฎีฟิสิกส์แบบฉบับและ 
   การเกิดขึ้นของทฤษฎีฟิสิกส์ยุคใหม่ 
2. มีทักษะในการทดลองทางฟิสิกส์ ตลอดจนสามารถออกแบบการทดลองทางฟิสิกส์  
   เพ่ือใช้ตรวจสอบสมมุติฐานที่ถูกก าหนดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการ 
   ทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินผลการศึกษา และการออกแบบ  
   และพัฒนาหลักสูตร 
4. มีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ปีที่ 3 1. มีความรอบรู้ใน ดาราศาสตร์ฟิสิกส์  การสั่นและคลื่น ทฤษฎีควอนตัม ฟิสิกส์ 
   อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนรอบรู้วิทยาการใหม่ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
2. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถน าทฤษฎีทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทดลองพ้ืนฐาน 
   ทางฟิสิกส์ได้ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา และมีประสบการณ์ 
   ทางวิชาชีพครู   

ปีที่ 4 1. สามารถน าความรู้ภาคทฤษฎี ไปปฏิบัติ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  
   และ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
2. มีการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ อย่างมีเหตุผลบนหลักฐาน 
   เชิงประจักษ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ แก้ไขปัญหา 
   อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ ในกระบวนการพัฒนาวัตกรรมในการเรียนการสอน 
3. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิ 
   ของตนเอง 
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 
 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจ
ให้ตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สภาภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 นิสิตที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้ 

1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  

ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

4. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
5. มีเกียรติและศักดิ์ของบัณฑิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาฟิสิกส์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

(2)  มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
(3)  ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 
(4)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
(6)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 
 หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการก ากับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2554 (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ จ) โดยมีการวางเป้าหมายเพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาฯ ดังตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท้ายหมวดนี้ 
 กระบวนการก ากับมาตรฐานยังครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่หลักสูตร
พยายามพัฒนาให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครูฟิสิกส์ สามารถ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ น าความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
การสอนวิทยาศาสตร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ มีแนวทาง
การเรียนรู้ที่สร้างทั้งองคค์วามรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพที่ทันสมัย 
 
2.  บัณฑิต 
 
 2.1  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
ครูสอนวิทยาศาสตร์ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ เช่น มีวินัย  
มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความเป็นกัลยาณมิตร และ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
2) ตระหนักและมีทัศนคติท่ีดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของครู 
และมีจิตสาธารณะ  เพ่ือพัฒนานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านความรู้ 
   บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ 

1) รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวและติดตามความก้าวหน้าของความรู้
ในวิชาชีพครูและความรู้เฉพาะด้าน  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
องค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค์ หลากหลายและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบท 
ที่นักเรียนอาศัยอยู่  
3) มกีารน าความรู้มาบูรณาการร่วมกับทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ  
และน ามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  
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มาตรฐานคุณวุฒิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
ประเมินค่า และน าความรู้ในศาสตร์
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา 
พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร์  

1) สามารถจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
บูรณาการความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้และพัฒนาผู้เรียน 
2) มีทักษะการคิดขั้นสูงและน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
และหลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) สามารถคิดพัฒนาการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนานักเรียน 
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   การรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน  
การรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

1) เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการท างาน การอยู่ร่วมกัน 
การเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่ 
ในการรับฟังผู้ร่วมงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
3) มีความเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ  
และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    การคิดวิเคราะห์ การสรุป
ความคิด รวบยอด การสื่อสาร  
การเลือกใช้และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

1) มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากผู้เรียน 
2) มีดุลยพินิจในการเลือกใช้และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  
3) มีความสามารถและประยุกต์ใช้เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องในการท า
ความเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ 
อย่างสร้างสรรค์   
 

 
 2.2  การประกอบอาชีพ ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนิสิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นในการพัฒนาคุณภาพของนิสิต และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร โดยการส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพการด าเนินการของหลักสูตร
ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาฟิสิกส์สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 

2.2.1 ประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอก ได้แก ่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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2.2.2 ประกอบอาชีพด้านการจัดการศึกษาอ่ืนๆ เช่น นักพัฒนาบุคลากร นักฝึกอบรม
นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3.  นิสิต 
 
 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นิสิต 
    การด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ด้านระบบการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  หลักสูตรได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1.1 คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกน่ิสิต 

3.1.2 การจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างหลากหลาย เช่น การจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย  
คณะ และสาขาวิชาเน้นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย คณะ  
และสาขาวิชาเพ่ือให้น้องใหม่สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และการจัดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 

3.1.3 จัดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hour) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้นิสิตได้ติดต่อ
นัดหมายอาจารย์เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ  ด้านบริการและพัฒนานิสิต เช่นให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับปัญหา
ส่วนตัว ได้แก่ ปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับปัญหาสังคม 
ปัญหาการปรับตัวในสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปัญหาการคบเพ่ือน ให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ 
ได้แก่ การให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ความก้าวหน้า แนวโน้ม 
การสอบบรรจุครู ตลอดจนจรรยาบรรณของวิชาชีพที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 

3.1.4 มีช่องทางการสื่อการระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตกับนิสิต
ด้วยกันอย่างหลากหลายช่องทาง 

3.1.5 สอดแทรกเรื่องการวางเป้าหมายในชีวิต ต าแหน่งงาน และความส าเร็จการท างาน
ในวิชาชีพครทูั้งในชั่วโมงสอนและช่องทางอ่ืน 

3.1.6 จัดระบบพ่ีดูแลน้อง โดยนิสิตรุ่นพี่สายรหัสในสาขาแต่ละชั้นปีท าหน้าทีดู่แลให้
ค าปรึกษารุ่นน้องสายรหัส 
 
 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
    กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอ
ตรวจสอบผลการเรียนและการสอบตลอดจนขอค าชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
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4.  อาจารย์ 
 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.2 ก าหนดให้อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องมีจ านวนอาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

4.1.3 อาจารย์ประจ าต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจ า 

4.1.4 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้การสอนกลยุทธ์ 
การสอนการวัดและการประเมินความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนมี 
ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอน อาท ิด้านปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบ 
การจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ฯลฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 4.2  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

4.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ 
เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

4.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาตนเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาด้านการวิจัย การขอรับทุนอุดหนุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

4.2.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลให้ทันสมัยและมีคุณภาพ เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ 

4.2.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมงานด้านวิชาการ
อ่ืน ๆ ตามความสนใจหรือความถนัดของอาจารย์ 
 
 4.3  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

4.3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

4.3.2 การกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
4.3.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่พัฒนาการเรียนการสอนและ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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4.3.4 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

4.3.5 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะศึกษาศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ และผู้สอนร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตาม
ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสะท้อนผลการท างานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ส าหรับใช้ก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตร ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะก าหนดเป้าหมายการด าเนินการและการประเมินผล
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
1.  ก าหนดจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
2.  ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4. หลักสูตรมีความเปน็สากล 
ทันสมัยทนัต่อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและด ารงไว้ซึ่งความเป็น
ไทย 
5. หลักสูตรมุ่งพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ 
6. อาจารย์ผูส้อนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติเปน็ไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

 
1. หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และไม่ได้
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรอ่ืน 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรตรงสาขาหรือสัมพันธ ์
กับสาขา  
3. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) สอดคล้องกับวชิาชพี
ครู 
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป ี
3. ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นิสิตได้ศึกษาคน้คว้าความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
4. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้
ไปดูงานดา้นการจัดการเรียนการสอน
และ/หรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
5.ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายในทุกปีและภายนอกอย่างน้อย 
ทุก 5 ป ี

 
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดย สกอ. 
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  
3. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิง 
กับมาตรฐานที่ก าหนด 
โดยหน่วยงานวชิาชีพ 
ด้านการศึกษา 
4. ประเมินหลักสูตรจาก 
มคอ.2 และมคอ.7 
5. จ านวนวชิาเรียนที่มี 
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียน 
ที่มีแนวทางให้นิสิตได้ศึกษา 
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย 
ตนเอง 
4. คุณวุฒปิระสบการณ ์
และการพัฒนาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
โดย สกอ. 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
2. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
1. การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั
เน้นความลุ่มลึกเชิงเนื้อหา  
2. การจัดการเรียนการสอนเชงิ
บูรณาการและมนีวัตกรรมการสอน 
มีการวิจัยในชัน้เรียน เพื่อ
แก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน 
3. นิสิตมีความใฝ่รู้พัฒนาแนว
ทางการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้เพิ่ม
ขีดความสามารถเชิงวิชาการให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
4. สนบัสนุนการเรียนรู้และกระตุ้น
ให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้น าผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
5. ส่งเสริมอาจารย์และนิสิตให้
สามารถก้าวทนัหรือเป็นผู้น าใน
การน าองค์ความรู้ทางดา้นการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่การ
ปฏิบัต ิ
6. พัฒนานิสิตให้มีทักษะการคิด 
ขั้นสูงและน าเสนอความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เก่ียวข้องในศาสตร์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

 
 
1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
จัดโครงการที่ส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด การลงมือปฏิบตัิ 
รวมทั้งฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ของนิสิต  
2. การพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. สนบัสนุนให้อาจารยผ์ู้สอนเปน็ผู้น า
ในทางวชิาการและหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชพีครู 
4. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ความถูกต้องเชิงทฤษฎีและหลักการ 
และการน าศาสตร์ทางการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
5. ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 

 
 
1. บันทึกกิจกรรมเสริม 
ความเป็นครูและกิจกรรม 
เสริมการเรียนรู้ 
2. ผลการประเมินการเรียน 
การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
โดยผู้เรียน 
3. ประเมินผลโดยบัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกป ี
4. ประเมินผลโดยผู้ใชบ้ัณฑิต 
5. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกทุกๆ 5 ป ี
6. ประเมินมาตรฐาน 
ของหลักสูตรในทุกวงรอบ 
การประเมิน 

3. การประเมินผู้เรียน 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู ้
ในแต่ละดา้น หมวดวชิาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ซึ่งประกอบด้วยวชิาชีพครู 
และวิชาเอก 
2. การวัดผลและการส าเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
 
 

 
1. การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
2. ประเมินผลความกา้วหน้าในการท า
วิจัยหรือการฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพคร ู

 
1. นิสิตไดน้ าความรู้ไปสู ่
การลงมือปฏิบัติใน 
การจัดการเรียนการสอนจริง 
2. มีการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและ 
มีรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย 
3. การประเมินผล
ความก้าวหน้าในการท าวิจัย
หรือการฝึกประสบการณ ์
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ
ผลการศึกษาแต่ละรายวชิา 

วิชาชีพครูร่วมกับศูนย์ฝึก 
ประสบการณ์และพฒันา
วิชาชีพครู 
4. นิสิตมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อต ารา  
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต ดังนี้ 
 
 6.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล 
โดยมีส านักวิทยบริการที่มีหนังสือด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ดังนี้ 

6.1.1 สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะ
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนจากห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ และส านักวิทยบริการ 

6.1.2 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี 
ใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนของคณะต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ การเรียนการสอน 
หมวดวิชาเฉพาะ ใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือและต ารา 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน 
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน 
สื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้ส านักวิทย-
บริการจัดซื้อหนังสือเข้าส านักวิทยบริการและห้องสมุดประจ าคณะด้วยโดยมีทรัพยากรการเรียนการสอน
ดังนี้ 
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  6.2.1  รายการหนังสือต ารา 
 

รายการหนังสือ/ต ารา ภาษาไทย (จ านวนเล่ม) ภาษาอังกฤษ (จ านวนเล่ม) 
1. ด้านฟิสิกส์ 4,154 1,198 
2. ด้านหลักสูตรและการสอน 5,463 617 
3. ด้านจิตวิทยาการศึกษา 9,262 1,958 
4. ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3,242 552 
5. ด้านวัดผลการศึกษา 1,350 173 
6. ด้านวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 2,425 359 

 
  6.2.2  รายการวารสาร 
 

รายการวารสาร ภาษาไทย (จ านวนเล่ม) ภาษาอังกฤษ (จ านวนเล่ม) 
1. ด้านฟิสิกส์ 18 25 
2. ด้านหลักสูตรและการสอน 37 34 
3. ด้านจิตวิทยาการศึกษา 28 19 
4. ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 32 17 
5. ด้านวัดผลการศึกษา 19 23 
6. ด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา 25 24 

    
  6.2.3  รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ชื่อ จ านวน 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) 
1.  Academic Search Complete มีวารสารฉบับเต็ม มากกว่า  8,500  ชื่อ 
2. Education Research Complete มีวารสารฉบับเต็ม จ านวน  1,060 ชื่อเรื่อง 
3.  H.W. Wilson (12 Subject) มีวารสารฉบับเต็ม มากกว่าจ านวน  350  ชื่อ 
4. Science Direct มีวารสารฉบับเต็ม จ านวน  3,500  ชื่อ 
5. Springer Link -Journal มีวารสารฉบับเต็ม จ านวน  2,500  ชื่อ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย (e-thesis) 
1. Thai Digital Collection: TDC มีวิทยานิพนธ์ มากกว่า 300,000ชื่อเรื่อง  
2. ProQuest Dissertations & Theses มีวิทยานิพนธ์ มากกว่า  2,100,000  ชื่อเรื่อง 
3. PDF Dissertation Fulltext (IR-Web  
Information Resources on Web)  

มีวิทยานิพนธ์  3,850 ชื่อเรื่อง 

ฐานข้อมูล Citation  
1. ISI Web of Science มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร มากกว่า 10,000 ชื่อ 
2. Scopus มีผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  

ทั้งหมด 18,300 รายการ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://www.sciencedirect.com/
http://www.link.springer.com/
http://search.proquest.com/autologin
http://ebook.thailis.or.th/
http://ebook.thailis.or.th/
http://www.scopus.com/
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ชื่อ จ านวน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย         
     (Thai Academic eBook) 

471 ชื่อเรื่อง 

2.  Springer eBook Collection  2004 ชื่อเรื่อง   
3. eBook Academic Collection (EBSCO)  120,000 ชื่อเรื่อง   
ฐานข้อมูลฟรี 
1. ฐานข้อมูล  DOAJ  
   (Directory of Open Access Journals) 

มีวารสารฉบบัเต็ม มากกว่า  3,000  ชื่อ 

2. ฐานข้อมูล ERIC มีบทความ มากกว่า 107,000 บทความ   
3. ฐานข้อมูล OhioLINK ETD Center(Electronic  
   Theses and Dissertations) 

มีวิทยานพินธ์ มากกว่า 10,000ชื่อ 

 
6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 
 เจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องสมุดของคณะศึกษาศาสตร์ ท าหน้าที่ประสานงานในการจัดซื้อจัดหาหนังสือ
ตามความต้องการจ าเป็น เพ่ือเข้าส านักวิทยบริการ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารา
ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์ แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดสอบ ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียนและ
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย 
ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน  
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดให้มีเครอืข่ายและ
ห้องปฏิบัติการทดลองเปิดที่มี 
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ 
ที่นิสิตสามารถศึกษาทดลองหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ 
ทั้งหนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล 
เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด 
ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต
ชั่วโมงการใช้งาน 
2. จ านวนนิสิตลงเรียนในวิชา
เรียนที่มีการฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
และสถิติการใช้งานหนังสือต ารา 
สื่อดิจทิัล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ของนิสิตต่อการให้บริการ
ทรพัยากรเพ่ือการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติการ 
 

http://www.2ebook.com/msu/
http://www.2ebook.com/msu/
http://link.springer.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww
http://etd.ohiolink.edu/
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม 
ข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตามเจตนารมย์
ของ มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน  
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) (ถ้ามี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย 
โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.5 และมคอ.6 (ถ้ามี) 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
(มคอ.7) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย  
โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
หรือการบริหารจัดการหลักสูตร หรืออ่ืนๆ  
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ (ใหม่) ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม 
ในด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 

(13) นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่ก าหนด และเป็นประจ าทุกปี  

x x x x  

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

x x x x  

(15) นิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มีระดับสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ไม่น้อยกว่า B1 หรือ
เทียบเท่า  

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11 12 13 14 13 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 
 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน 
    ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต 
             ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
   - ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา 
   - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
   - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
   - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
  1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาในรูปของ
แบบสอบถาม 
  2) ส าหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาส 
ที่เหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร หรือใช้ข้อมูล 
จากการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 2.3  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
    ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่บัณฑิตท างาน 
เพ่ือขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 -  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 -  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
 -  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ ก 
ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตกิารศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ชือ่ นายกฤษกร สกุล ปาสาใน ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 2548 ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 2547 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
   หนังสือ 

กฤษกร ปาสาใน. (2560). สเปคโตรสโคปีการทะลุผ่านระหว่างวัสดุทางควอนตัม. 
มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์. จ านวน 253 หน้า. 
   กฤษกร ปาสาใน. (2560). กลศาสตร์ควอนตัม 1. มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์. 
จ านวน 404 หน้า. 
 
 4.2  บทความวิจัย 
   Pasanai, K.(2017). Conductance Spectra of Asymmetric Ferromagnet/ 
Ferromagnet/Ferromagnet Junctions. Journal of Magnetism and Magnetic Materials,  
2017(422) : 1-6. 
   Pasanai, K.(2017). Effect of Surface Charge and S-Wave Component on (001) 
Surface and Bulk States of Yba2cu3o7-Delta. Physica C-Superconductivity and Its 
Applications, 2017(532) : 13-16. 
   Srisongmuang, B, Pasanai, K. (2018). Effect of Asymmetric Interface on 
Charge and Spin Transport Across Two Dimensional Electron Gas with DresselhausSpin-
Orbit Coupling/Ferromagnet Junction. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 
2018(451) : 414-419. 
 4.3  บทความวิชาการ   
   -ไม่มี- 
 
  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03048853
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5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1 
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 214  กลศาสตร์แบบฉบับ 
    0204 371  กลศาสตร์ควอนตัม 1 
    0204 391  ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 
    0204 406  สัมมนาทางฟิสิกส์ 
    0204 497  โครงงานฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาโท 
    020 4571  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาเอก 
    0204 698  สัมมนาทางฟิสิกส์ 2  
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 241  ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 343  ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน  
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ประวัตกิารศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายประธาน สกุล ศรีวิไล ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2012 Dr.rer.nat.(Physik) University of Freiburg, Germany 
2 2542 วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 2539 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

 เฉลิมวงศ์  ดอกประทุม และนายประธาน ศรีวิไล. (2018). การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โม 
อิเล็กตริกของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะด้วยวิธีควอนตัมมอนติคาร์โล 
(The Study of Thermoelectric Properties of the Metallic Single ElectronTransistor Using 
Quantum Monte Carlo Method). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 10(20) : 46-56 
   Srivilai, PandHarata, P. (2017). Effective Capacitance of The Metallic Single 
Electron Transistor: a Path Integral Monte Carlo Study. IOP Conf. Series: Journal of Physics: 
Conf,2017(901) : 1-6. 
 4.3  บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 371  กลศาสตร์ควอนตัม 1 
    0204 391  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
    0204 406     สัมมนาทางฟิสิกส์ 
  ระดับปริญญาโท 
    0204 511  วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
    0204 531     กลศาสตร์ควอนตัม 1 
    0204 571     สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 
    0204 572     สัมมนาทางฟิสิกส์ 2 
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  ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 311  กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายไพรัตน์  สกุล ธรรมแสง  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2532 วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 2528 กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
   -ไม่มี- 

4.2 บทความวิจัย  
   พัฒนพล มีนา ไพรัตน์ ธรรมแสง และชัยภัทร พลายบัว. (2560).  การถ่ายเทความร้อน 
ของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับชนิดมีครีบโดยใช้เงินนาโนเป็นสารท างาน.  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(4) : 534-543. 
 4.3  บทความวิชาการ   
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1 
    0204 102  ฟิสิกส์ 2 
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
    0204 201  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์1 
    0204 203  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    0204 231   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
    0204 367  ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 
    0204 371  กลศาสตร์ควอนตัม 1 
    0204 406  สัมมนาทางฟิสิกส์ 
    0204 461   การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในทางฟิสิกส์ 
    0204 497  โครงงานฟิสิกส์ 1 
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    ระดับปริญญาโท 
      -ไม่มี- 
 
    ระดับปริญญาเอก 
      -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 103  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 1 
    0204 231  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 1 
    0204 497  โครงงานฟิสิกส์ 1 
    0204 498  โครงงานฟิสิกส์ 2 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายจุมพล สกุล อิสระวิสุทธิ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2556 ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2553 วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2541 ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแก่น 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

Kanjanawanishku, K. and Itsarawisut, J. (2018). Determination of Deformed  
Germinated “Hang” Rice Grains Using Digital Image Processing. Mahasarakham University 
Research Conference, 6-7 September, 2018(14) : 205-213. 
 4.3  บทความวิชาการ   
    -ไม่มี- 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 102  ฟิสิกส์ 2 
    0204 251  อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน 
    0204 293  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน 
    0204 362  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
    0204 382  การวัดและเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายชัยภัทร สกุล พลายบัว ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2015 Ph.D.(Science Education) Western Michigan University, USA 
2 2004 M.A.(Physics) Indiana University of Pensylvania, USA 
3 2538 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสยาม 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
   -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

พัฒนพล มีนา ไพรัตน์ ธรรมแสง และชัยภัทร พลายบัว. (2560). การถ่ายเทความร้อน 
ของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับชนิดมีครีบโดยใช้เงินนาโนเป็นสารท างาน.  
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(4) : 534-543. 
   ยุพาภรณ์ ภักดีชน ชัยภัทร พลายบัว และจีระพรรณ สุขศรีงาม. (2561). การพัฒนา 
ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ จากการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ  
การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามรูปแบบสมองเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี, 6(2) : 133-145. 
 4.3  บทความวิชาการ   
   -ไม่มี- 
 

5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 100   ฟิสิกส์ทั่วไป 
    0299 202   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
    0299 203  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
  ระดับปริญญาโท 
    0204 555   ความคิดรวบยอดและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์ 1 
    0204 556  ความคิดรวบยอดและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์ 2  
  ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี- 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 372  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนฟิสิกส์      
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายประสาท สกุล เนืองเฉลิม ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2549 กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
2 2544 วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2541 วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
   หนังสือ 
   ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). วิจัยการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จ านวน 308 หน้า. 
 4.2  บทความวิจัย 
   วิทยา วรพันธุ์  ฐิติวรดา  พลเยี่ยม และประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การประเมิน
คุณภาพวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.วารสารสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(2) : 79-91. 
   ศิรินภา ชิ้นทอง และประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(1) : 238-248. 
   จินตนา  วิไลชนม์ และประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2(1) : 73-83. 
   Dostál, J., Wang, X.,Steingartner, W. and Nuangchalerm, P. (2017). 
Digital Intelligence-New Concept in Context of Future School of Education. Proceedings 
of ICERI2017 Conference. Seville, Spain,16th-18th November 2017. p. 3706-3712. 
   Dostál, J., Wang, X., Nuangchalerm, P. and Brosch, A. and Steingartner, 
W. (2017). Researching Computing Teachers’ Attitudes TowardsChanges in the 
Curriculum Contents- An Innovative Approach or Resistance?. Proceeding of the 2nd 
International Conference on Informatics and Computing (ICIC APTIKOM 2017). Jayapura-
Indonesia, 1-3 November 2017. p.1-7. 
   Nuangchalerm, P.andDostál, J. (2017). Perception of Preservice Science 
Teachers in the Constructivist Science Learning Environment.Chemistry: Bulgarian 
Journal of Science Education, 26(3) : 332-340. 
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   Nuangchalerm, P. (2017). Preservice Teachers’ Twenty First Century 
Learning Skills: Three different Majors of Study. International Journal of Advanced and 
Applied Sciences, 4(7) : 124-128. 
   Dostál, J., Wang,  X. and Nuangchalerm, P. (2017). Experiments in 
Education Supported by Computer Use: Teachers’ Attitudes towards Computers. 
Proceeding of the 9thInternational Conference on Computer Supported Education 
(CSEDU 2017). Porto-Portugal, 21-23 April 2017. p. 248-254. 
   Maneerot, N. and Nuangchalerm, P. (2017). Implementing Inquiry-Based 
STEM Learning in Tenth Grade Students.Proceeding of the Asian Conference on 
Education & International Development (ACEID 2017) ; 2017 Mar 26-29, Kobe, Japan.  
p. 1-6. 
   Nuangchalerm P. (2017). Relationship between Preferred and Actual 
Opinions about Inquiry-based Instruction Classroom. European Journal of Science  
and Mathematics Education, 5(1) : 67-73. 
 4.3  บทความวิชาการ   
   ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). สะเต็มศึกษากับสไตล์การเรียนรู้ตามแนวคิด Kolb. 
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(2) : 11-17 
   วนิดา  ผาระนัด ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล : ทักษะ 
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
37(2) : 174-181. 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
    0506 101  หลักการและปรัชญาศึกษา 
    0506 302  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    0506 307  การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ 
    0506 401  การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
    0506 403  สัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู 
    0506 409  แหล่งเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
    0506 423  การศึกษากับชุมชน 
    0506 509  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
    0506 510  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
   ระดับปริญญาโท 
    0506 703  การวิจัยหลักสูตรและการสอน 
    0506 705  คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
    0506 731  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
    0506 733  สัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
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         และคณิตศาสตร์ 1 
    0506 734  สัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และ 
         คณิตศาสตร์ 2 
    0506 736  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูวิทยาศาสตร์และ 
         คณิตศาสตร์ 
  ระดับปริญญาเอก  
    0501 920  การพัฒนานวัตกรรม การนิเทศการศึกษา และการออกแบบ 
         การเรียนรู้ 
    0506 914  คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางศึกษาศาสตร์  
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0565 402  เรื่องคัดสรรทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
    0565 403  สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายพัฒนพล สกุล มีนา ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2549 ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 2546 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
3 2543 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
   -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Meena, P. and Inyim, W. (2018). Effect of Position of Heat Mode to Heat 
Transfer of a Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Check Valves on Fins. Journal of 
Physics: Conf, 2018(1144). p.1-5. 
 4.3  บทความวิชาการ   
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
   ระดับปริญญาตรี 
    0204 297  การฝึกปฏิบัติการในโรงงาน 
    0204 322  การถ่ายโอนความร้อน 
    0204 352  ระบบไฟฟ้าก าลัง 
    0204 475  พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
   ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 
   ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 321  พลังงานทดแทน 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางพรรณวดี สกุล จุรีมาศ ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัดภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2013 Ph.D.(Physics) University of York, UK 
2 2010 M.Sc.by research (Physics) University of York, UK 
3 2545 วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 2542 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

Daeng-am, W.,Chureemart, P. And Chureemart, J. (2018). Effect of  
Easy Axis Distribution on Exchange Bias Phenomenon in Read Element Via the Granular 
Model, SWU, Sc,. 34(2) : 79-97. 
 
 4.3  บทความวิชาการ   
   -ไม่มี- 
 

5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 100   ฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 104   ฟิสิกส์มูลฐาน  
    0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
    0204 194  ปฏิบัติการฟิสิกส์มูลฐาน 
  ระดับปริญญาโท 
    0204 513     แบบจ าลองระดับอะตอมของวัสดุแม่เหล็ก     
    0204 571  สัมมนาฟิสิกส์ 1 
    0204 572  สัมมนาฟิสิกส์ 2 
  ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี-  
 

 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 332  ทัศนศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
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    ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายธีรวงศ์  สกุล เหล่าสุวรรณ  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2555 ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 2542 วท.ม.(การรับรู้ระยะไกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3 2535 อส.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Rotjanakusol,T. and Laosuwan, T. (2018). Remote sensing based drought 
monitoring in the middle-part of Northeast Region of Thailand. Studia Universitatis 
Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii, 28(1) : 14-21. 
 4.3  บทความวิชาการ  
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 102   ฟิสิกส์ 2 
    0204 190   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 
    ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 
    ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 351  อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 392  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มูลฐานส าหรับครูฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ นางอรวรรณ  สกุล ฤทธิเดช  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1. 2547 ปร.ด.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. 2539 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
3 2532 กศ.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ บางแสน 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1หนังสือ/ต ารา 
   หนังสือ 
   อรวรรณ  ฤทธิเดช และคณะ. (2561). ฟิสิกส์มูลฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. มหาสารคาม:  
หจก.อภิชาติการพิมพ์. จ านวน 249 หน้า. 
 4.2บทความวิจัย 
   Rittidech, A., Wisuwan, P. and Pinkhunthod, T. (2018). Effect of Y2O3 
Additions on Microstructure and Properties of Alumina–Magnesia Ceramics. American 
journal of applied Sciences, 15(8) : 409-415. 
 4.3บทความวิชาการ 
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
    0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 316  สมบัติสสาร   
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาเชิงฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
  
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 346  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ นางสาวขวัญฤทัย  สกุล วงศาพรม ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1. 2552 ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. 2544 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1หนังสือ/ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2บทความวิจัย 
   Wongsaprom, K., Winyayong, A. and Maensiri, S. (2018). Synthesis and 
Room temperature ferromagnetism in flower-like SnO2 nanostructures. Journal of 
Physics: Conference Series, 2018(1144) : 1-4. 
 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
    0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 316  สมบัติสสาร   
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาเชิงฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 346  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ นายเจษฎา สกุล จุรีมาศ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา   

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1. 2013 Ph.D.(Physics) University of York, UK 
2. 2010 M.Sc.byresearch(Physics) University of York, UK 
3 2549 วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4 2545 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ  
 4.1หนังสือ/ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2บทความวิจัย 

Daeng-am, W.,Chureemart, P. And Chureemart, J. (2018). Effect of  
Easy Axis Distribution on Exchange Bias Phenomenon in Read Element Via the Granular 
Model, SWU, Sc,. 34(2) : 79-97. 
 4.3บทความวิชาการ 
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
    0204 101   ฟิสิกส์ 1  
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์  1   
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาเชิงฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 822  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  ชื่อ นายธนา สกุล ยีรัมย์ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1. 2557 วท.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. 2548 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. 2545 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

Yeeram, Y. (2019). Asymmetric Latitudinal Gradients of Galactic Cosmic  
Rays at Low and High Cutoff Rigidities in Two Negative Solar Magnetic Cycles : Solar 
Cycles 21/22 and 23/24 : Solar Physics, September 2019 : 294 :132. 
 4.3บทความวิชาการ 
     -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 405  หัวข้อที่คัดสรรค์ทางฟิสิกส์ 
    0204 497  โครงงานฟิสิกส์ 1 
    0204 498  โครงงานฟิสิกส์ 2 
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาฟิสิกส์ 1   
    ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 342  ดาราศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
  

https://link.springer.com/journal/11207
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวปวีณา สกุล เหลากูล ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2552 ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 2544 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1 หนังสือ/ต ารา  
    -ไมมี่- 
 4.2 บทความวิจัย 
    -ไม่มี- 
 4.3 บทความวิชาการ 
  Pradubkorn, P., Maensiri, S., Swatsitang, E., and Laokul, P. (2020). 
Preparation and characterization of hollow TiO2 nanospheres : The effect of Fe3+ 
doping on their microstructure and electronic structure, Current Applied Physics,  
20(1) : 178-185. 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101   ฟิสิกส์ 1 
    0204 102   ฟิสิกส์ 2 
    0204 414   วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
     ระดับปริญญาโท 
    0204 556   วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์ 
     ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 331  การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์ 
   
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156717391930286X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156717391930286X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156717391930286X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156717391930286X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15671739
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15671739/20/1
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.ชื่อ นายพิษณุ สกุล พูลเจริญศิลป์ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1. 2012 Ph.D.(Electrical Engineering & 
Electronics) 

University of Liverpool, UK 

2. 2545 วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. 2542 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
   -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

Lakhonchai, A., Chingsungnoen, A., Poolcharuansin, P., Pasaja, N.,  
Horprathum, M., Rittihong, U., Euaraksakul, C., Tunmee, S., Chanlek,N., and Akasaka, H. (2019). 
Comparing the Performance of Transparent, Conductive ZnO/Ag/ZnO thin Films that 
have an Interlayer Coating formed by Either DC Magnetron Sputtering or HiPIMS,  
Materials Research Express, 6(12) : 126410. 

   4.3บทความวิชาการ 
     -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 374  ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 
    0204 391  ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 
    ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 
    ระดับปริญญาเอก 
    - ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
    0204 354  ฟิสิกส์พลาสมาเบื้องต้น 
 

https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ นายวุฒิศาสตร์ สกุล โชคเก้ือ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2558 ปร.ด.(เครื่องกล) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
2 2548 วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 2544 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
   -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Saengprajak, A., Katcharoen, A., Chockua, W., and , Piamdee, J. (2018). 
Prospective of application the direct-biogas solid oxide fuel cell  system to the biogas 
plant in Thailand. 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018) ,  
22-25 August 2018, Hong Kong, China. Energy Procedia, 2019(158) : 978-983.  
 4.3บทความวิชาการ 
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1 
    0204 223  อุณหพลศาสตร์ประยุกต์ 
    0204 391  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 
  ระดับปริญญาโท     
    -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก     
    -ไม่มี- 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 365 เซลล์แสงอาทิตย์  
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายสุภกร สกุล หาญสูงเนิน ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา      
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2554 ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2549 วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2547 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสอื/ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  งานวิจัย 

Harnsoongnoen, S. and Wanthong, A. (2017). Coplanar Waveguide  
Transmission Line Loaded with Electric-LC Resonator for Determination of Glucose. 
Concentration Sensing IEEE Sensor J, 17(6) : 1635-1640. 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
    0204 351  ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 
    0204 355  ไมโครเวฟ 
    0204 498  โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์  
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571   สัมมนาฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาเอก 
    0204 698  สัมมนาฟิสิกส์ 2  
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
    0204 292  ปฏิบัติการออกแบบการทดลองในฟิสิกส์ 
    0204 393  โครงงานส าหรับครูฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ นายอนุสรณ์ สกุล  แสงประจักษ์  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2007 Dr.Ing./ Electrotechnik (Renewable Energy) University of Kassel, Germany 
2 2543 วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 2541 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Saengprajak, A., Katcharoen, A., Chockua, W., and , Piamdee, J. (2018). 
Prospective of application the direct-biogas solid oxide fuel cell  system to the biogas 
plant in Thailand. 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018) ,  
22-25 August 2018, Hong Kong, China. Energy Procedia, 2019(158) : 978-983.  
 
 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 395  ปฏิบัติการทางด้านพลังงาน 
    0204 422  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 
  ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก  
    -ไม่มี- 
   
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 365  เซลล์แสงอาทิตย์  
    0204 391  การฝึกปฏิบัติการในโรงงานส าหรับครู 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายอาทิตย์ สกุล ฉิ่งสูงเนิน ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2551 ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2544 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2542 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

Lakhonchai, A., Chingsungnoen, A., Poolcharuansin, P., Pasaja, N.,  
Horprathum, M., Rittihong, U., Euaraksakul, C., Tunmee, S., Chanlek,N., and Akasaka, H. (2019). 
Comparing the Performance of Transparent, Conductive ZnO/Ag/ZnO thin Films that 
have an Interlayer Coating formed by Either DC Magnetron Sputtering or HiPIMS,  
Materials Research Express, 6(12) : 126410. 

 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101   ฟิสิกส์ 1 
    0204 544  พลาสมาเพ่ือการปรับเปลี่ยนพื้นผิว 
    0204 551  เทคโนโลยีฟิล์มบาง 
  ระดับปริญญาโท 
     -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี- 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น   
    0204 331  การสั่นและคลื่นส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 291  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์  

https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อนายอุฤทธิ์ สกุล เจริญอินทร์ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ด.(ฟิสิกส์) 
(หลักสูตรโทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 2547 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 2547 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Harnsoongnoen, S., Wanthong, A., Charoen-In, U. and Siritaratiwat, A. 
(2017). Planar Microwave Sensor for Detection and Discrimination of Aqueous Organic 
and Inorganic Solutions. Sensors and Actuators B, 2017(271) : 300-305. 
 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1 
    0204 102   ฟิสิกส์ 2 
    0204 204  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์   
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาฟิสิกส์ 1   
  ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 1 
    0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับครู 2  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36451356400&zone=
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ นายกฤษณพงศ์ สกุล ลิ้มตระกูล ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2018 Ph.D.(Physics) University of Illinois at Urbana- 
hampaign, USA 

2 2015 M.Sc.(Physics) University of Illinois at Urbana- 
hampaign, USA 

3 2010 B.Sc.(Physics) University of Virginia, USA 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 

4.2  บทความวิจัย 
 Limtragool, K., Leong, Z. and Phillips, P. (2018). Absence of Luttinger’s 

Theorem for Fermions with Power-law Green Functions.SciPostPhys, 5(049) : 1-12. 
 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 102  ฟิสิกส์ 2 
    0204 190  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
    0204 201  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 1 
    0204 202  คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 2 
    0204 406  สัมมนาทางฟิสิกส์ 1 
    0204 497  โครงงานนิสิตทางฟิสิกส์ 1 
  ระดับปริญญาโท 
    0204 511  วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์   
  ระดับปริญญาเอก 
    0204 511  วิธีทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
 

 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 104  คณิตศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 2 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นางสาวเจนจิรา สกุล เปี่ยมดี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา     
ที ่ ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 
1 2556 ปร.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 2546 วท.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 2542 วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต)์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
   -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Saengprajak, A., Katcharoen, A., Chockua, W., and , Piamdee, J. (2018). 
Prospective of application the direct-biogas solid oxide fuel cell  system to the biogas 
plant in Thailand. 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018) ,  
22-25 August 2018, Hong Kong, China. Energy Procedia, 2019(158) : 978-983.  
 
 4.3บทความวิชาการ 
   -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี  
   0204 101  ฟิสิกส์ 1 
   0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
   0204 388  แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป 
   0204 395  ปฏิบัติการทางด้านพลังงาน 
  ระดับปริญญาโท 
   -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก  
   -ไม่มี- 
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 222  แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป  
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อนายนิติศักดิ ์สกุล ปาสาจะ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2551 วท.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 2542 วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 2538 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ / ต ารา 
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Poolcharuansin, P.,Laokul, P., Pasaja, N., Chingsungnoen, A., Horprathum, 
M.,Chindaudom, P and Bradley, W. (2017). An inverted gapped-target sputter magnetron 
for the deposition of thin ferromagnetic films. Vacuum, 2017(141) : 41-48. 
 4.3  บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
5.  ภาระงานสอน  
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1  
    0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
    0204 192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   
  ระดับปริญญาโท 
    0204 571  สัมมนาฟิสิกส์ 1 
    0204 572  สัมมนาฟิสิกส์ 2 
  ระดับปริญญาเอก 
     - 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 221  อุณหพลศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 231  ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับครูฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายฤทธิไกร สกุล ไชยงาม ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2548 วท.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2 2543 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3 2540 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 

ฤทธิไกร ไชยงาม กันยารัตน์ ไวค า และหทัย ไชยงาม. (2561). ปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนภาษาอังกฤษของชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 1(2) :  
7-17. 
  4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1 ภาระงานสอนเดิม 
  ระดับปริญญาตรี 
    0204 303   การค านวณเชิงฟิสิกส์ 
    0204 313  กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 361   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 
    0204 404   การจ าลองแบบคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 
  ระดับปริญญาโท 
     -ไม่มี- 
  ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี- 
  
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 291   ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงส าหรับครูฟิสิกส์ 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายวสันต์ สกุล ไมอักรี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2558 ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 2554 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 2551 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1  หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
   Maiaugree, W., Karaphun, A., Pimsawad A, Amornkitbamrung, V., 
Swatsitang, E. (2018). Influence of SrTi1-xCoxO3 NPs on Electrocatalytic Activity of SrTi1-

xCoxO3 NPs/PEDOT-PSS Counter Electrodes for High Efficiency Dye Sensitized Solar 
Cells. Energy, 154 : 182-189. 
 4.3  บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
    ระดับปริญญาตรี 
    0204 303   การค านวณเชิงฟิสิกส์ 
    0204 313  กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 
    0204 361   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 
    0204 404   การจ าลองแบบคอมพิวเตอร์ส าหรับฟิสิกส์ 
   ระดับปริญญาโท 
     -ไม่มี- 
   ระดับปริญญาเอก 
     -ไม่มี-  
 
 5.2  ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 370  ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 
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ประวัติการศึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อนายธนัทเดช สกุล โรจนกุศล ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
2.  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
3.  ประวัติการศึกษา 

ที ่ ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2546 วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2 2542 วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
4.  ผลงานทางวิชาการ 
 4.1หนังสือ/ต ารา  
    -ไม่มี- 
 4.2  บทความวิจัย 
  Rotjanakusol, T. and Laosuwan, T. (2019).  Drought Evaluation with 
NDVI-Based Standardized Vegetation Index in Lower Northeastern Region of Thailand; 
Article in Geographia Technica, 14(1) : 118-130. 
 4.3บทความวิชาการ 
    -ไม่มี- 
 
5.  ภาระงานสอน 
 5.1  ภาระงานสอนเดิม 
    ระดับปริญญาตรี 
    0204 101  ฟิสิกส์ 1 
    0204 102   ฟิสิกส์ 2 
    0204 291  ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 
    ระดับปริญญาโท 
    -ไม่มี- 
    ระดับปริญญาเอก 
    -ไม่มี- 
 
 5.2 ภาระงานสอนที่เพิ่มขึ้น 
    0204 311  กลศาสตร์ควอนตัมส าหรับครูฟิสิกส์ 
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เอกสารแนบ  ข 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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 3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.1  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต                               6  หน่วยกิต 
     3.1.3.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 001     ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม                                    2(1-2-3) 
                                      Preparatory English 
                    0041 002     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      Communicative English 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 003     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ 
                                      และสังคมศาสตร์                                                          2(1-2-3) 
                                      English for Humanities and Social Sciences 
                    0041 004     ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
                                      และเทคโนโลยี                                                             2(1-2-3) 
                                      English for Science and Technology 
                    0041 005     ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    2(1-2-3) 
                                      English for Health Science 
                    0041 006     ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ      2(1-2-3) 
                                      English for Career Preparation 
                    0041 007     ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                        2(1-2-3) 
                                      English for Global Media and Entertainment 
                    0041 008     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                     2(1-2-3) 
                                      English for Social Media Content Creators 
                    0041 009     ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                           2(1-2-3) 
                                      English for Online Entrepreneurs 
                    0041 010     ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                               2(1-2-3) 
                                      English for World Travelers 
                    0041 011     ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ                              2(1-2-3) 
                                      English for Academic Presentation    
                    0041 012     ภาษาไทยบูรณาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมใน 
                                      การประกอบอาชีพ                                                        2(2-0-4) 
                                      Integrated Thai for Career Preparation 
                    0041 013     ภาษาไทยประยุกต์เพ่ือความสุขและความคิดสร้างสรรค์             2(2-0-4) 
                                      Applied Thai for Happiness and Creativity 
                    0041 014     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                                                  2(1-2-3) 
                                      Chinese for Communication 
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                    0041 015     ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                                              2(1-2-3) 
                                      Korean for Communication 
                    0041 016     ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                                               2(1-2-3) 
                                      Japanese for Communication 
                    0041 017     ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                          2(1-2-3) 
                                      Vietnamese for Communication 
                    0041 018     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Khmer for Communication 
                    0041 019     ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                                                2(1-2-3) 
                                      Myanmar for Communication 
                    0041 020     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร                                                 2(1-2-3) 
                                      Laos for Communication 
                    0041 021     ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                             2(1-2-3) 
                                      French for Communication 
     3.1.3.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         2  หน่วยกิต 
    วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0041 022     ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                             2(2-0-4) 
                                      Digital Literacy and Life for Transformation 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
                    0041 023     พลเมืองดิจิทัล                                                             2(2-0-4) 
                                      Digital Citizens 
                    0041 024     โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                             2(2-0-4) 
                                      Digital Office Software Application  
                    0041 025     การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกะศาสตร์เบื้องต้น                           2(2-0-4) 
                                      Logical Thinking Based Problem Solving   
                    0041 026     การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                          2(2-0-4) 
                                      Basic Data Analytics and Presentation 
                    0041 027     คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                  2(2-0-4) 
                                      Content and Digital Media 
                    0041 028     วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Modern Science and Innovations for Life  
                    0041 029     วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                               2(1-2-3) 
                                      Everyday Engineering 
    3.1.3.2  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                   4  หน่วยกิต 
                    0042 001     ประชากรโลก ไร้โรค                                                      2(2-0-4) 
                                      Global Health and Disease Prevention 
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                    0042 002     ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                   2(2-0-4) 
                                      Health Awareness 
                    0042 003     การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                      2(2-0-4) 
                                      Holistic Health Promotion  
                    0042 004     การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                            2(2-0-4) 
                                      Health Care for Different Age Groups 
                    0042 005     อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม             2(1-2-3) 
                                      Food and Exercise for Health and Beauty 
                    0042 006     ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                  2(2-0-4) 
                                      Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
                    0042 007     การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพ่ือสุขภาพชุมชน                             2(2-0-4) 
                                      Inter-professional Learning for Community Health 
                    0042 008     ทักษะชีวิต                                                                  2(2-0-4) 
                                      Life Skills 
                    0042 009     บุคลิกภาพเพ่ือความสัมพันธ์ในสังคม                                   2(2-0-4) 
                                      Personality for Socialization   
                    0042 010     ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                           2(2-0-4) 
                                      Disaster Survivor 
                    0042 011     วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                         2(2-0-4) 
                                      Environmental-Friendly Lifestyle 
                    0042 012     การจัดที่อยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                          2(2-0-4) 
                                      Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
                    0042 013     กัญชาวิทยา                                                                2(2-0-4) 
                                      Cannabis Science 
                    0042 014     สัตว์เลี้ยงกับชีวิต                                                           2(2-0-4) 
                                      Pets and Life 
    3.1.3.3  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                             4  หน่วยกิต 
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
                    0043 001     การคิดเชิงออกแบบ                                                       2(2-0-4) 
                                      Design Thinking  
     วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน  2  หน่วยกิต 
                    0043 002     การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                         2(2-0-4)) 
                                      Creativity and Innovation Management 
                    0043 003     การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                2(2-0-4) 
                                      Smart Investment 
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                    0043 004     ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                    2(2-0-4) 
                                      Young Entrepreneurs 
                    0043 005     ผู้ประกอบการทางสังคม                                                  2(2-0-4) 
                                      Social Entrepreneurship  
                    0043 006     ธุรกิจออนไลน์                                                              2(2-0-4) 
                                      Online Business 
                    0043 007     แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                           2(2-0-4) 
                                      Essence of Pitching   
                    0043 008     การเงินส่วนบุคคล                                                         2(2-0-4) 
                                      Personal Finance  
                    0043 009     การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                    2(2-0-4) 
                                      Smart Living  
                    0043 010     นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                             2(2-0-4) 
                                      Food and Agricultural Innovation 
    3.1.3.4  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                                             4  หน่วยกิต 
                    0044 001     พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                           2(1-2-3) 
                                      University’s Mission and Community 
                    0044 002     ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                     2(1-2-3) 
                                      Leadership for Change 
                    0044 003     พลเมืองเพ่ือความอยู่ดีมีสุข                                              2(2-0-4) 
                                      Citizenship for Well-Being 
                    0044 004     กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                              2(2-0-4) 
                                      Laws and Everyday Rights 
                    0044 005     กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                          2(2-0-4) 
                                      Laws for Employees 
                    0044 006     ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน                                  2(2-0-4) 
                                      The King's Philosophy and Sustainable Development 
                    0044 007     ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                            2(2-0-4) 
                                      Religion and Reasoning for Living 
                    0044 008     ชีวิตและสันติสุข                                                           2(2-0-4) 
                                      Life and Peace 
                    0044 009     สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต                                                      2(1-2-3) 
                                      Meditation for Life Development 
                   0044 010     จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                        2(2-0-4) 
                                      Environmental Volunteers   
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    3.1.3.5  กลุ่มวิถีสังคม                                                     4  หน่วยกิต 
                    0045 001     ศิลปะกับชีวิต                                                              2(2-0-4) 
                                      Art Appreciation 
                    0045 002     ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                         2(2-0-4) 
                                      Music and Isan Performing Arts 
                    0045 003     ภูมิปัญญาเพ่ือคุณภาพชีวิต                                               2(2-0-4) 
                                      Wisdom for Quality of Life 
                    0045 004     รู้จักอาเซียน                                                                2(2-0-4) 
                                      Introduction to ASEAN 
                    0045 005     มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                 2(2-0-4) 
                                      Humans and Social and Cultural Diversity    
                    0045 006     พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                   2(2-0-4) 
                                      Plural Culture of Mekong Region 
                    0045 007     อีสานทันโลก                                                               2(2-0-4) 
                                      Globalized Isan  
                    0045 008     การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า         2(2-0-4) 
                                      Cultural Management: Cultural Commoditization 
                    0045 009     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                              2(2-0-4) 
                                      Cultural Tourism 
                    0045 010     อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน                            2(2-0-4) 
                                      Food and Beverages from Local Wisdom 
                    0045 011     ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                   2(2-0-4) 
                                      Wisdom and Innovative Isan Textile 
                    0045 012     พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ ์                          2(1-2-3) 
                                      Siam Amulets: Identification and Conservation  
                    0045 013     คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                            2(2-0-4) 
                                      Eastern Beliefs for Living 
                    0045 014     การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                       2(2-0-4) 
                                      Management of Local Landscape 
 
หมายเหตุ  :  เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาที่  1 - 5  ได้แก่  
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3.  กลุ่มนวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์  4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง และ  5.  กลุ่มวิถีสังคม เพ่ือให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
30  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 
    ชั้นปีที่  1  ภาคต้น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
               Preparatory English 

2 

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
               Digital Literacy and Life for Transformation 

2 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 

รวม 8 
 

     
    ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย        

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
               Communicative English 

2 

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2 

รวม 8 
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    ชั้นปีที่  2  ภาคต้น 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2 

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2 

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

2 

รวม 8 
 

    ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563) 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนหน่วยกิต 

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 
เลือกกลุ่มวิถีสังคม 

6 

รวม 6 

 
หมายเหตุ  แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 
               ตามกลุ่มวิชา 
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      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม                                                     2(1-2-3) 
               Preparatory English 
               ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
การฟังบทสนทนาเบื้องต้นเพ่ือจับใจความ การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ 
               Basic English vocabulary, expressions, and sentence structures for daily-life 
communication; listening to basic conversations for main ideas; reading short messages or texts 
for comprehension  
 
0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               Communicative English 
               ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการใช้ค าศัพท์ ส านวน และไวยากรณ์ 
ที่พบบ่อยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านเนื้อหา 
เพ่ือความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น ๆ 
               Integrated English communication skills by using vocabulary, expressions, and 
grammar frequently found in different social situations; practice of listening and responding in 
various situations; reading for comprehension and writing short messages in response to texts 
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         2(1-2-3) 
               English for Humanities and Social Sciences 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Humanities and Social Sciences 
 
0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             2(1-2-3) 
               English for Science and Technology 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Science and Technology 
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0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     2(1-2-3) 
               English for Health Science 
               ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและการท าความเข้าใจในศาสตร์ 
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               Skills in using English for academic communication and comprehension in  
a specific field of Health Science 

 
0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ                       2(1-2-3) 
               English for Career Preparation 
               ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน การสื่อสารในองค์กร การสื่อสารกับลูกค้า  
และการเดินทาง 
               Understanding uses of English for career preparation for future careers, such as 
English for job interview, office communication, and travel 
 
0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและความบันเทิงสากล                                         2(1-2-3) 
               English for Global Media and Entertainment 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและความบันเทิงสากล โครงสร้างไวยากรณ์ 
และรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิคการอ่าน 
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions found in global media and entertainment; basic 
English grammatical and sentence structures; English listening and pronunciation; basic 
techniques of reading for comprehension 
 
0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม                                       2(1-2-3) 
               English for Social Media Content Creators 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรยาย พรรณนาและโน้มน้าวใจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for social media content creation; English for 
narrative, descriptive and persuasive purposes; English for cross-cultural communication   
 
0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์                                            2(1-2-3) 
               English for Online Entrepreneurs 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การเขียนค าบรรยายสินค้า 
และบริการเบื้องต้น การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   
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               English vocabulary and expressions for basic business communication; basic writing 
for product and service description; basic business email correspondence; English for cross-
cultural communication  
 
0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับนักเดินทางรอบโลก                                                2(1-2-3) 
               English for World Travelers 
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เทคนิคการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
               English vocabulary and expressions for various travel situations; basic reading 
techniques for comprehension; English listening and pronunciation for effective 
communication; English for cross-cultural communication 
 
0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอเชิงวิชาการ                                               2(1-2-3) 
               English for Academic Presentation    
               ค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอเชิงวิชาการ การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการอ่านต าราทางวิชาการเพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น  
การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 
               English vocabulary and expressions for academic presentation; English listening and 
pronunciation for effective communication; basic reading techniques for academic text 
comprehension; basic academic writing  
 
0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ               2(2-0-4) 
               Integrated Thai for Career Preparation 
               แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย การบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารและ โอกาสในการพัฒนาอาชีพใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชีพอิสระ 
               Approaches in developing specific Thai skills including listening, speaking, reading 
and writing Thai; integration of Thai skills for communicative competence enhancement and 
opportunities in career development in public and private organizations; self-employment 
 
0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิดสร้างสรรค์                               2(2-0-4) 
               Applied Thai for Happiness and Creativity 
               วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบท
สังคมไทย การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าและนวัตกรรม 
ในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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               Culture and communicative arts for happiness and pleasure creation in Thai social 
contexts; creativity and language play; applications for value and innovation creation in 
modern and creative business contexts  
 
0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                   2(1-2-3) 
               Chinese for Communication 
               ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน  
(อักษร  Pinyin)  เส้นพื้นฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะน าตัว เครือญาติ จ านวนนับ   
การบอกเวลา ห้องเรียน การเล่าเรียน สถานที่ในมหาวิทยาลัย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
               General characteristics of Chinese; Roman alphabets used to transcribe sounds of 
Chinese consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of Chinese alphabets; greetings; 
introducing; counting; time; classroom activity; studying; places in university; various parts of body 
 
0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                               2(1-2-3) 
               Korean for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลี 
ขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีส าคัญ 
               Korean vocabulary, expressions, conversations often used in daily life for basic 
communication; learning of culture and prominent traditions 
 
0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Japanese for Communication 
               ค าศัพท์ ส านวนและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม
และประเพณีที่เก่ียวข้อง  
               Japanese vocabulary, expressions and conversation necessary in daily life; learning 
of culture and relevant traditions 
 
0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                            2(1-2-3) 
               Vietnamese for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Vietnamese vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
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0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Khmer for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Khmer vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
 
0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                                 2(1-2-3) 
               Myanmar for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
                Myanmar vocabulary and language use in daily-life communication; learning of 
culture and relevant traditions 
 
0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                                  2(1-2-3) 
               Laos for Communication 
               ค าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีที่เก่ียวข้อง 
               Laos vocabulary and language use in daily-life communication; learning of culture 
and relevant traditions 
 
0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร                                                              2(1-2-3) 
               French for Communication 
               ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน 
               Vocabulary; grammatical structures; listening, speaking, reading, and writing for daily 
life communication 
 
 1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                              2(2-0-4) 
               Digital Literacy and Life for Transformation   
              การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
ความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ การสืบค้น วิเคราะห์ 
ประเมินค่า สิทธิและการสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรม
การน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรมในโลกดิจิทัล 
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                Computer applications; internet usability; digital security usability; media usability; 
computer and communication device usability; searching; analyzing; evaluating; rights and 
creativity; text processing usability; Spreadsheet program usability; program usability; digital 
media creation program usability; online collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws and ethics 
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0041 023  พลเมืองดิจิทัล                                                                           2(2-0-4) 
               Digital Citizens 
               ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
การรักษาอัตลักษณ์พลเมืองดิจิทัล การรักษาข้อมูลส่วนตัว การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ   
การจัดสรรเวลาหน้าจอ การรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ การจัดการข้อมูลที่ทิ้งไว้บนโลกออนไลน์  การ
รักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ สื่อ 
และดิจิทัล การสืบค้นและการใช้งาน การสร้างสรรค์นวัตกรรม เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต การเรียนรู้เทคโนโลยี 
การใช้เครื่องมือสื่อสารในการร่วมมือในชีวิตประจ าวันของพลเมืองดิจิทัล 
               Definition, importance, and concepts of digital citizenship; digital citizenship skills; 
digital citizen identities; privacy management; critical thinking; screen time management; 
cyberbullying management; digital footprints; cybersecurity management; digital empathy; 
information, media, and digital skills and literacies; searching and usage; innovation creation; 
identity and quality of life; technology learning; digital citizens’ use of technology as tools for 
daily life cooperation  
 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับส านักงานดิจิทัล                                              2(2-0-4) 
               Digital Office Software Application     
               ความหมายและความส าคัญระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร การจัดการ 
ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
ในส านักงานดิจิทัล  
               Definition and importance of information; data and information in organization; 
information management system; effective use of information technology; digital office tools 
usability 
               
0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกะศาสตร์เบื้องต้น                                            2(2-0-4) 
               Logical Thinking Based Problem Solving   
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ข้อมูลน าเข้า ผลลัพธ์ ขั้นตอนวิธี
และการแก้ปัญหา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการทดสอบการแก้ไขปัญหา 
               Basic computational thinking; logical reasoning; input; output; Algorithms and 
problem solving; use of package software in problem solving testing  
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0041 026  การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น                                              2(2-0-4) 
               Basic Data Analytics and Presentation 
              ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การใช้เครื่องมือส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
ประเภทต่าง ๆ  การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
              Definition of data analytics; importance of data analytics; types of data; basic data 
analytics; data analytical tool usability; data presentation using graphs; data analytics 
evaluation; case studies 
 
0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล                                                                    2(2-0-4) 
               Content and Digital Media 
               ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบ
และการสร้างคอนเทนต์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล การประยุกต์ใช้
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล 
               Definition of digital media; types of content and digital media; principles and 
approaches in content design and creation; tools and computer software for content and 
digital media creation; applications of digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation 
 
0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อชีวิต                                           2(2-0-4) 
               Modern Science and Innovations for Life  
               วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้มมหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
               Science and innovations for mega trends; smart life development; digital lifestyle 
and technology; renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for life development in 
present and future society 
 
0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน                                                                2(1-2-3) 
               Everyday Engineering 
               ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้และดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การใช้และบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร พื้นฐาน 
ในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน   
การจัดการขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการท างาน 
               Electrical system; communication; use of energy-saving electrical devices; use and 
care of computers; use and maintenance of motorcycles, cars and agricultural machinery; 
fundamentals of construction; basic water supply and sanitation systems; environmental 
management in daily life; solid waste management; safety at work 
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2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค                                                                      2(2-0-4) 
               Global Health and Disease Prevention 
                นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก ปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรโลก 
ปัจจัยความไม่เท่าเทียมด้านพฤติกรรมสังคมและเศรษฐกิจ ระบบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ผลกระทบ
ของภาวะที่มีทรัพยากรของโลกจ ากัดต่อภาวะโภชนาการ โลกไร้พรมแดน การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ในการป้องกัน การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
และวิศวกรรมมาท างานร่วมกันเพื่อประชากรโลกตามบริบทของสังคม 
               Definition, scope and meaning of global health; risk and problems of international 
populations; inequality in social and economic behavior; medical and public health system; 
effects of natural resource limitations; borderless globe; disease epidemics from national to 
international levels; digital-age lifestyle diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; context-specific collaborations of 
medicine, health science, and engineering for global population health 
 
0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ                                                                     2(2-0-4) 
               Health Awareness 
               แนวคิด  ความหมายและความส าคัญของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ  
การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ วิจารณญาณใน
การตัดสินใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก   
               Concepts, definition and importance of health literacy in health management, 
health promotion and illness prevention; sex education; first aid care and basic resuscitation; 
self care in alcohol, cigarette and tobacco consumption; perception of health information; 
judgment in decision making regarding health; alternative medicine   
 
0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม                                      2(2-0-4) 
               Holistic Health Promotion  
               แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขอนามัยและการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพกาย 
และการป้องกันโรคท่ีพบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้น การประเมินสุขภาพจิตและการจัดการปัญหา
สุขภาพจิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ความรัก การเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัวและการวางแผนครอบครัว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและสากลภายใต้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย 
               Concepts of holistic health promotion; hygienic and disease prevention; basic 
health care and disease prevention in different age groups; basic mental health evaluation and 
management; relationships, love, preparation for family establishment and family planning; 
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laws involving sexual abuse; health care under the principles of Thai traditional medicine; 
sufficient economy and Thai’s life style; health insurance rights in Thailand and patient’s rights 
 
0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย                                                             2(2-0-4) 
               Health Care for Different Age Groups 
               การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละช่วงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย   
               Physical and mental changes at different stages of life; illnesses; food; activities; 
physical and mental health care, and first aid care for people of different age groups  
 
0042 005  อาหารและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม                               2(1-2-3) 
               Food and Exercise for Health and Beauty 
               หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยม การควบคุมอาหาร 
เพ่ือลดน้ าหนักแบบต่าง ๆ หลักการและความส าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกายศาสตร์เบื้องต้น 
ของการออกก าลังกาย การออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือสุขภาพและความงาม การวางแผน 
และการประเมินผลการออกก าลังกาย การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการฝึกปฏิบัติกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและความงาม 
               Nutrition; food selection; popular food; dietary control for weight loss; principles 
and importance of health and physical fitness; doing exercise and playing sports for health and 
beauty; exercise planning and evaluation; promoting positive attitudes towards doing exercise 
and playing sports for health and beauty 
0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                                  2(2-0-4) 
               Consumption of Pharmaceutical and Health Products 
               หลักการใช้ยาทั่วไป การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการรักษาอาการและโรคทั่วไป ข้อเท็จจริง
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน 
กระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ 
               General principles of drug use; use of pharmaceutical and health products in 
treatment of symptoms and common diseases; facts on popular dietary supplements, 
cosmetics and other health products; choosing drugs and health products with discretion 
 
0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน                                               2(2-0-4) 
               Inter-professional Learning for Community Health 
               แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การออกแบบบ้านและ
ปรับภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว์สู่คน การสื่อสารกับผู้ป่วย การเข้า
ชุมชน ยาและสมุนไพรท้องถิ่น การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การจัดท าสื่อและจริยธรรมในการ
จัดท าสื่อ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในบ้าน  
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               Concepts of inter-professional education; principles of family medicine; house 
design and landscape development; environmental management for communities; one health; 
transmitted diseases from animals to humans; communicating with patients; community visits; 
local medicine and herbs; holistic community health promotion planning; media creation and ethics 
in media creation; safety in use of household appliances  
 
0042 008  ทักษะชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
               Life Skills 
               ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี  21  ทักษะการคิด 
และการตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์   
การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก การวางตัว 
ด้านความรัก การเลือกคู่ครอง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การเผชิญและจัดการความผิดหวัง ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  
               Definition, importance, and components of the 21st century life skills; thinking and 
decision making skills; creativity; positive thinking; critical thinking; emotional quotient; life skill 
development for interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; positioning oneself in a 
romantic relationship; spouse selection; resilience quotient; facing and coping with 
disappointments; constructive life problem-solving abilities 
 
0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม                                                    2(2-0-4) 
               Personality for Socialization   
               แนวคิดและความส าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ   
การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพ่ือภาพลักษณ์ที่ดี ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
และความส าเร็จในอาชีพ รวมถึงมารยาททางสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ งานสังสรรค์และ
งานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง ๆ บุคลิกภาพเพ่ือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
               Concepts and importance of personality; factors influencing personality; personality 
improvement for enhancing positive image; other skills for self-development and career 
success including general social etiquette associated with business meetings, events and 
banquets; personality for effective interpersonal relations 
 
0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ                                                                               2(2-0-4) 
               Disaster Survivor 
               ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรณีภัยธรรมชาติ  
สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัย 
จากมนุษย์สร้างขึ้น อุบัติเหตุการจราจร กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สารพิษ การจลาจล 
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               Knowledge of disasters; impacts of disasters on health and environment; global 
warming; climate change; preparing for floods, storms, fires, man-made disasters, traffic 
accidents, electrical short circuit, toxins and riots 
 
0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                            2(2-0-4) 
               Environmental - Friendly Lifestyle 
               สถานการณ์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก  
การร่วมรับผิดชอบการจัดการมลพิษ แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตและลักษณะ 
ของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
               Situations, causes and effects of environmental problems at the community and 
global levels; collective responsibility for pollution management; sustainable solutions to 
environmental problems; environmental-friendly lifestyles and communities    
 
0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Home Arrangements for Life Quality Enhancement 
               การจัดสวนและการจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน แสง สี ช่องทางถ่ายเทลม  
และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
               Gardening and arrangements of rooms, doors, windows, furniture, lighting, colors, 
aperture for ventilation and temperature for ergonomics; life quality enhancement 
 
0042 013  กัญชาวิทยา                                                                                 2(2-0-4) 
               Cannabis Science 
               ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชา กฎหมายที่เก่ียวข้อง สายพันธุ์กัญชา   
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดน้ ามันกัญชา การวิเคราะห์องค์ประกอบ
และการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคนนาบินอยด์ การวิเคราะห์สารปนเปื้อน การประยุกต์ใช้กัญชาทางการแพทย์ 
นวัตกรรมกัญชา  
               History and knowledge of cannabis; relevant laws; cannabis strains; cannabis 
propagation, breeding, planning and care; extraction of cannabinoid oil; phytochemical 
qualitative and quantitative analysis of cannabis related compound and contaminant; 
applications in cannabinoid medicine; cannabis innovation 
 
0042 014  สัตว์เลี้ยงกบัชีวิต                                                                           2(2-0-4) 
               Pets and Life  
               ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ ชนิดและการจ าแนกสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม พันธุ์ อาหาร   
การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพ่ือนและปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การจัดสวัสดิภาพสัตว์  โรค
สัตว์สู่คนที่ส าคัญในสัตว์เลี้ยง การท าวัคซีนและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์  
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               Benefits of companion animal and livestock; classification of companion animal and 
livestock; pet and livestock selection; breeding, feed, raising and livestock management of 
companion animal and livestock; health care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 
prevention for companion animal and livestock 
 
3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์   
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน      
0043 001  การคิดเชิงออกแบบ                                                                        2(2-0-4) 
               Design Thinking  
               กระบวนการคิด การใช้และการท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ การออกแบบ การแก้ปัญหา 
ขนาดใหญ่ การน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย ๆ ส่วนมาสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา  
การน าแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้  
               Conceptualization, applications, and understanding of problems; design; large-scale 
problem-solving; using creativity and different perspectives to construct problem-solving 
methods; method testing and redefining; developing innovations to address users’ needs and 
problematic situations; user experience design  
 
   วิชาที่ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียน 
0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                           2(2-0-4) 
               Creativity and Innovation Management  
               ตัวแบบจ าลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ท่ีส่งเสริม สนับสนุนและเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์การ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลค่านวัตกรรม การแปลงนวัตกรรม
สู่กระบวนการทางธุรกิจ  
               A study of models and methods of creativity and creativity management through 
which the creative process can be encouraged and increased for enhanced organizational 
effectiveness using sound management techniques 
 
0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด                                                                    2(2-0-4) 
               Smart Investment 
               ข้อมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหาร 
ความเสี่ยงในการลงทุน หลักการวิเคราะห์การลงทุนเพ่ือสร้างความม่ังคั่งสูงสุด การประเมินผลตอบแทน การ
น าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
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               Business data; types of investment; finance theories related to investment; risk 
management; analysis of investment for cost effectiveness; evaluating rate of return; 
presenting business data; data analysis for decision making 
 
0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                                                                     2(2-0-4) 
               Young Entrepreneurs 
               นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโน้ม
ธุรกิจเริ่มต้นใหม ่โอกาสในการท าธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
               Innovation and creativity; creative economy; idea evaluation process; trends; 
startups; business opportunities; translating ideas to products and services; writing business 
plans; analyzing business possibilities   
 
0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม                                                                   2(2-0-4) 
               Social Entrepreneurship  
               บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับปัญหาของสังคม การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการ 
ทางสังคม หลักการในการท าธุรกิจเพ่ือสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคมโดยเน้นผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าก าไรส่วนบุคคล การคิดค้นวิธีคิดใหม่ ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีข้ึน 
               Entrepreneurship and social problems; adding value to social entrepreneurship; 
principles of social entrepreneurship; business process management for social change and 
social capital construction with priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim to further develop the community  
0043 006  ธุรกิจออนไลน์                                                                               2(2-0-4) 
               Online Business 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจและธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการท าธุรกิจ การสร้างสรรค์เนื้อหา
การขาย รูปแบบการสร้างรายได้ การตลาด การประมูล กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์ 
               Introduction to business and online business; business opportunities; sales content 
creation; revenue generation models; marketing; auction; trading and online business laws and ethics 
 
0043 007  แก่นการน าเสนออย่างตรงเป้า                                                            2(2-0-4) 
               Essence of Pitching 
               การน าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ การน าเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบต่าง ๆ  
ในการสื่อสาร การสื่อสารด้วยการเขียนและการพูด เทคนิคการสื่อสารส าหรับผู้ประกอบการ การเจรจาต่อรอง 
การโน้มน้าว ทักษะการสื่อสารให้ประสบความส าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  
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               Pitching business ideas to attract interested customers or investors; showcasing a 
company’s capabilities and expertise; types of communication; written and spoken 
communication; communication techniques for entrepreneurs; negotiations; persuasion; 
successful communication skills; personality development 
 
0043 008  การเงินส่วนบุคคล                                                                          2(2-0-4) 
               Personal Finance  
               เทคนิคการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจัดท างบประมาณการเงินส่วน
บุคคล การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์ ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา การ
จัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณ  
               Personal financial planning techniques; systematic financial planning; personal 
budgeting; personal financial planning; insurance; savings; property and securities investment; 
personal income tax; asset and liability management; financial planning for retirement 
 
0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ                                                                     2(2-0-4) 
               Smart Living  
               การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ องค์ประกอบ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด ารงชีวิตอัจฉริยะ มาตรฐานการสื่อสาร 
และระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล กรณีศึกษา 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Application of information and communication technology in smart living; smart 
living infrastructure and platforms; standards of communication and networking system; 
internet of things; privacy and data security; case studies of the application of information and 
communication technology in smart living         
 
0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร                                                               2(2-0-4) 
               Food and Agricultural Innovation 
               ความส าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร การเกษตรกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การผลิตอาหารที่ปลอดภัย ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ แนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพ่ือการบรรจุภัณฑ์อาหาร  
การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร 
               Importance of agricultural and food innovation; agriculture and Thai society and 
future changes; safe food production; smart farming for food production from plants and 
animals; current trends in food product development; technologies in food processing and 
preservation; innovation in food packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice (GMP), 
biotechnology innovation in food production 
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4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน                                                            2(1-2-3) 
               University’s Mission and Community 
               ความหมายและความส าคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้
ชุมชน การท างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนที่และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคม
และชุมชนผ่านการบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างจิตสาธารณะ การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
               Definition and importance of the University’s mission; roles of the University in 
serving communities; collaborations with communities and stakeholders; community-based 
learning with the integration of diverse disciplines to strengthen communities; development  
of public-mindedness; applications of knowledge for community service in accordance with 
Mahasarakham University’s philosophy and identity 
 
0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                                                      2(1-2-3) 
               Leadership for Change 
               ภาวะผู้น า ผู้น าในยุคการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ  เทคนิคในการเป็นผู้น า  
การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท างานเป็นทีม 
               Leadership; leaders in the disruption era; the characteristics and roles of leadership 
for change; the roles of team leader; building an effective team; personality; leadership 
techniques; creating team pride and building team spirit; conflict management; team-based 
problem-solving and decision-making  
 
0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข                                                               2(2-0-4) 
               Citizenship for Well-Being  
               นิยามและความหมายเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง คุณลักษณะพลเมือง การส่งเสริมให้เกิด 
การตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก มุ่งสร้าง 
ให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ ความเข้าใจในพหุสังคมวัฒนธรรม การเป็นพลเมืองเพ่ือเสริมสร้างความอยู่ดี 
มีสุข ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 
                Definition and meaning of citizenship; characteristics of citizenship; promoting an 
awareness of current issues at the local and national levels; promoting public-mindedness; 
understanding of plural culture and society; citizenship with an orientation towards well-being; 
capabilities in seeking peaceful solutions to problems  
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0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ าวัน                                               2(2-0-4) 
               Laws and Everyday Rights 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายในการใช้สิทธิประเภทต่าง ๆ  
อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การเรียกร้องสิทธิกรณีท่ี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ สิทธิของผู้บริโภค สิทธิคนพิการ   
สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ สิทธิมนุษยชน 
               General knowledge of laws; legal proceedings related to exercising constitutional 
rights and freedom; justice; rights in criminal proceedings; rights in civil proceedings; rights in 
administrative proceedings; claiming rights in an effort to denounce injustice and denied 
compensation; consumer’s rights; disability rights; rights of accident victims; human rights  
 
0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ                                                            2(2-0-4) 
               Laws for Employees 
               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
แรงงานและประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 
                General knowledge of laws and law enforcement; laws related to daily life; 
relevant laws for employment such as laws related to civil servants, labor and social security 
laws, business laws, tax laws, information technology laws, and intellectual property laws 
 
0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน                                                   2(2-0-4) 
               The King's Philosophy and Sustainable Development 
               พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
               Biography of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great; the King’s philosophy; 
His Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the sufficiency economy; New Theory 
Agriculture; sustainable development goals; application of the King’s philosophy in sustainable 
development 
 
0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด ารงชีวิต                                             2(2-0-4) 
               Religion and Reasoning for Living 
               ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและศาสนา ศาสนากับชีวิตประจ าวัน การใช้เหตุผลและ
การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อ การเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่
ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม 
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               Definition and development of beliefs and religions; religions and daily life; 
reasoning and analyzing religious and belief diversity; understanding of self and others to foster 
peaceful coexistence  
 
0044 008  ชีวิตและสันติสุข                                                                            2(2-0-4) 
               Life and Peace 
               สมองของมนุษย์กับการเรียนรู้ การพัฒนาทางกาย ใจ คิด รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
ผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน 
มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
               Human brain and human learning; physical, mental and cognitive development;  
the understanding of self and others through contemplative education and dialogue; 
transformative learning ; being able to set life goals; practicing holistic thinking for peaceful 
coexistence 
 
0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                                                                      2(1-2-3) 
               Meditation for Life Development 
               ความระลึกได้ (สติ) ท าใจให้สงบตั้งมั่น (สมาธิ) ความหมายของพลังจิต ประโยชน์ของสมาธิ 
ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ของสติ - สมาธิ - ปัญญา  การบริหารจัดการอารมณ์การฟังอย่างมีสติ  
สมาธิกับสันติสุขโลก 
               Mindfulness; concentration; the meaning of mind power; the benefits of meditation 
in daily life; the relationship of mindfulness, concentration and wisdom; emotional 
management; mindful listening; meditation and world peace   
   
0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม                                                                        2(2-0-4) 
               Environmental Volunteers   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เข้าใจในหลักของการท างาน 
ด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อม สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นอาสาสมัคร การท างานจิตอาสาร่วมกับชุมชน การส่งเสริมจิตอาสา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
               Principles, concepts, theories of environmental volunteerism; understanding the 
principles of environmental volunteerism; creating concepts and processes for environmental 
volunteerism in the community; service activities, volunteerism; volunteering with the 
community; promoting environmental volunteerism  
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5.  กลุ่มวิถีสังคม   
0045 001  ศิลปะกับชีวิต                                                                               2(2-0-4) 
               Art Appreciation 
               สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่  21  การเชื่อมโยงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทย
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 
               Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and Performing Arts; skills and process of Fine 
and Applied Arts creation and innovation in the 21st century; integrating learning with the 
application of Thai and foreign cultures to achieve sustainable development of quality of life 
and social quality 
 
0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน                                                          2(2-0-4) 
               Music and Isan Performing Arts 
               ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดงภาคต่าง ๆ ความหมาย ความส าคัญ  
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน วัฒนธรรมการแต่งกาย  
ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง  
               Introduction to regional music and performing art; definition, importance, 
background, development and types of music and Isan performing arts; culture of clothing; 
biography of most outstanding artists; commercialization of entertainment business  
 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต                                                          2(2-0-4) 
               Wisdom for Quality of Life 
               ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ 
วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปรับใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในชีวิตประจ าวัน  
               Definition, condition and types of wisdom; wisdom and its relationships with beliefs, 
culture and Isan traditions; environment and natural resources in the community; application 
of knowledge of science and technology embedded in local wisdom in daily life  
 
0045 004  รู้จักอาเซียน                                                                                 2(2-0-4) 
               Introduction to ASEAN 
               ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ลักษณะร่วมและความแตกต่าง  
               Basic information of ASEAN; the social, economic, political and cultural 
characteristics of ASEAN member countries; commonalities and differences 
 
 



137 
 

 
 

0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม                                   2(2-0-4) 
               Humans and Social and Cultural Diversity    
               ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมตะวันออก 
และตะวันตก มนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัว 
และการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Social and cultural diversity; important characteristics of Eastern and Western 
cultures; humans and values and beauty in the midst of cultural diversity; human adaptation 
and existence under the constant social and cultural change 
 
0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง                                                                    2(2-0-4) 
               Plural Culture of Mekong Region 
               ภูมิหลัง ความสัมพันธ์  ชาติพันธุ์ การตั้งถิ่นฐานในมิติสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมอัตชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น กระบวนการทางความคิด อัตลักษณ์ร่วมในกลุ่มประเทศลุ่ม
น้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 
               Background, relationship, ethnicity; settlements in relation to geography; wisdom; 
art and culture; autobiography of local dignitaries; thought processes; co-identities among 
Mekong countries; regional development for cultural heritage; tourism business development 
 
0045 007  อีสานทันโลก                                                                                2(2-0-4) 
               Globalized Isan  
               อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์ กลุ่มสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม  
การปรับประยุกตจ์ากอีสานคลาสสิกสู่อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น  
               Isan in a globalized context; sociocultural groups; local wisdom; livelihood and 
cultural capital; a transition from classical to modern Isan; resource allocation; creative 
economy; cultural products and healthy Isan 
 
0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า                          2(2-0-4) 
               Cultural Management: Cultural Commoditization 
               ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุน 
ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่า 
               Cultural diversity and beliefs; management of cultural capital to create value 
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0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                                                               2(2-0-4) 
               Cultural Tourism 
               ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
               Definition, importance, elements, and types of cultural tourism; tourist attractions 
and organizations involved in cultural tourism; cultural and tourism management 
 
0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน                                             2(2-0-4) 
               Food and Beverages from Local Wisdom 
               ประวัติ ความส าคัญ ภูมิปัญญาของอาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน กรรมวิธีและสุขวิทยา 
ในการผลิต ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพ้ืนบ้าน 
ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               History, importance and wisdom of food and local beverages; process and hygiene 
in the production; benefits and nutrients; innovation and appropriate packaging of local food 
and beverages for value addition 
 
0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน                                                     2(2-0-4) 
               Wisdom and Innovative Isan Textile 
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง ๆ ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสาน นวัตกรรม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพ่ือสร้างมูลค่า 
               Introduction to regional textiles; history, background and wisdom of Isan textile; 
innovation and Isan textile product development for value creation 
 
0045 012  พระเครื่องสยาม  การวิเคราะห์และอนุรักษ์                                             2(1-2-3) 
               Siam Amulets: Identification and Conservation  
               หลักการ ความหมาย  ประวัติ พัฒนาการและประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิค 
การอนุรักษ์ กรรมวิธีการสร้าง วัตถุดิบในการสร้าง  การพิสูจน์หลักฐานและความจริงด้วย 
หลักทางวิทยาศาสตร์ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พระเครื่องสยาม กรณีศึกษา 
การอนุรักษ์และท านุบ ารุงพระเครื่องในประเทศไทย 
               Principles, definition, history, development, and types of Thai Buddha amulets; 
preservation techniques; production methods; materials used to make amulets; amulet 
identifications and confirmation by using scientific methods, marketing and businesses related 
to Thai amulets; case studies of Thai amulet conservation and preservation 
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0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส าหรับการอยู่อาศัย                                             2(2-0-4) 
               Eastern Beliefs for Living 
               ที่มาและเหตุผลของคติความเชื่อตะวันออกส าหรับที่อยู่อาศัยและการค้า ฮวงจุ้ยตาม 
หลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทางและการเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบจัดวางพ้ืนที่ในแต่ละส่วนของบ้าน 
และท่ีท างานโดยค านึงถึงพลังมงคล พลังไม่เป็นมงคล และวิธีการผสมผสาน การประยุกต์ใช้แนวคิด 
การออกแบบในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ 
               The origin and logic of the Eastern beliefs for living and trading; feng shui based on 
strategic locations; building orientation and location selection; space design for different areas 
of the house and workplace by considering good and bad power and the mixed methods; 
applications of design principles in daily life and work 
 
0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น                                                        2(2-0-4) 
               Management of Local Landscape 
               แนวคิดและภูมิปัญญา การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย ชุมชน  
และท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
               Concept and wisdom; management of environment, residential and community 
landscapes for value addition 
 
   3.1.6  ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
    รหัสวิชา 
    รหัสประจ าวิชา ประกอบด้วยเลข  7  หลัก ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    เลขรหัสตัวที่  1,  2  หมายถึง  ส านักศึกษาทั่วไปโดยก าหนดเป็นหมายเลข  00 
    เลขรหัสตัวที่  3,  4  หมายถึง  กลุ่มวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดเป็นหมายเลข  41 - 45 
           41  คือ  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           42  คือ  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
           43  คือ  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
           44  คือ  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง   
           45  คือ  กลุ่มกลุ่มวิถีสังคม 
    เลขรหัสตัวที่  5,  6,  7  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา ตั้งแต่หมายเลข  001 - 999  
   
ค าอธิบายหน่วยกิต - ชั่วโมง  ประจ าวิชา    
    ......( 1 - 2 - 3 ) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ตัวเลขหน้าวงเล็บ      หมายถึง  จ านวนหน่วยกติ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  1  หมายถึง  บรรยาย  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  2  หมายถึง  ปฏิบัติการ  
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่  3  หมายถึง  ศึกษาด้วยตนเอง  
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  3.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ประจ าและอาจารย์จ้างตามภารกิจจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ สอนสอดแทรกเรื่องบุคลิกภาพท่ีดี
และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชา 
และหมวดวิชา 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง - จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วน
ร่วม  (Active learning) 
- จดัการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท า
โครงการ  (Project - based 
learning) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  
(Problem - based learning) 
- จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้
อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  
(Learning reflection) 
- จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  
(Innovation - based learning) 

การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมของรายวิชา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
   (2)  มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
   (3)  มีจริยธรรม  ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
   (2)  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติและน าไปใช้ในสถานการณ์จริง 
   (3)  เรียนรู้และฝึกแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   (2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
   (3)  ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
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 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
   (2)  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   (3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (4)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (5)  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
   (6)  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   (7)  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ   
(Project - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1)  ประเมินจากการทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
   (2)  มีความคิดสร้างสรรค์   
   (3)  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้  
   (4)  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   (5)  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1)  จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม  (Active learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ   
(Project - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem- based learning) 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้  (Learning reflection) 
   (5)  จัดการเรียนรู้บนฐานนวัตกรรม  (Innovation - based learning) 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  ประเมินจากทดสอบ 
   (2)  ประเมินจากผลการด าเนินโครงการ 
   (3)  สังเกตจากพฤติกรรมและผลงานการแก้ปัญหา 
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   (4)  สังเกตจากพฤติกรรมการอภิปราย 
   (5)  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   (2)  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (3)  มีภาวะผู้น า 
   (4)  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   (1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
   (2)  จัดกิจกรรมโดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
   (1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
   (2)  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   (3)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้น า 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   (1)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   (3)  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ  (Project – 
based learning) 
   (2)  จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา  (Problem - based learning) 
   (3)  จัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตมาฝึกปฏิบัติ 
   (4)  จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
   (5)  จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (2)  ประเมินจากพฤติกรรมการด าเนินงานและผลการด าเนินโครงการ 
    (3)  ประเมินจากการทดสอบ 
    (4)  ประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   1. คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  
    1.2   มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
    1.3  มีจริยธรรม ส านึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
   2.  ความรู้ 
    2.1  มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
    2.2  มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
    2.4  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.5  มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
    2.6  มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
    2.7  มีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   3.  ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและคิดอย่างเป็นองค์รวม 
    3.2  มีความคิดสร้างสรรค์   
    3.3  มีความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ 
    3.4  มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    3.5  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างสัมมาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถบริหารจัดการทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    4.2  มีทักษะความร่วมมือสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.3  มีภาวะผู้น า 
    4.4  มีทักษะการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรม 
   5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    5.3  มีความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล



145 
 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง      
 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
   1.1  ภาษาและการสื่อสาร 

                      

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม 
               ความพร้อม 
               Preparatory  English 

                      

0041 002  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Communicative  
               English 

                      

0041 003  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านมนุษยศาสตร์ 
               และสังคมศาสตร์ 
               English for Humanities 
               and Social Sciences 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 004  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
               และเทคโนโลยี 
               English for  Science 
               and  Technology 

                      

0041 005  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อความมุ่งหมาย 
               เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
               สุขภาพ 
               English for  
               Health Science 

                      

0041 006  ภาษาอังกฤษ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               English for Career 
               Preparation 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 007  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               สื่อและความบันเทิงสากล 
               English for Global  
               Media and  
               Entertainment 

                      

0041 008  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา 
               สื่อสังคม 
               English for Social  
               Media Content  
               Creators 

                      

0041 009  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               ผู้ประกอบการออนไลน์ 
               English for Online  
               Entrepreneurs 

                      

0041 010  ภาษาอังกฤษส าหรับ 
               นักเดินทางรอบโลก 
               English for World 
               Travelers 
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รายวชิา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
               น าเสนอเชิงวิชาการ 
               English for Academic  
               Presentation    

                      

0041 012  ภาษาไทยบูรณาการ 
               เพื่อการเตรียมความพร้อม 
               ในการประกอบอาชีพ 
               Integrated Thai for  
               Career Preparation 

                      

0041 013  ภาษาไทยประยุกต์ 
               เพื่อความสุขและความคิด 
               สร้างสรรค ์
               Applied Thai for  
               Happiness and  
               Creativity 

                      

0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
               Chinese for 
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 015  ภาษาเกาหลี 
               เพื่อการสื่อสาร 
              Korean for  
               Communication 

                      

0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สาร 
               Japanese for  
               Communication 

                      

0041 017  ภาษาเวียดนาม 
               เพื่อการสื่อสาร 
               Vietnamese for  
               Communication 

                      

0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสือ่สาร 
               Khmer for  
               Communication 

                      

0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
               Myanmar for  
               Communication 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 
               Laos for  
               Communication 

                      

0041 021  ภาษาฝรั่งเศส 
               เพื่อการสื่อสาร 
               French for  
               Communication 

                      

1.2  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทลั 
               เพื่อการเปลีย่นแปลง 
               Digital Literacy and  
               Life for  
               Transformation 

                      

0041 023  พลเมืองดิจิทัล 
               Digital Citizens 
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รายวชิา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ 
               ส านักงานดิจิทัล 
               Digital Office Software  
               Application 

                      

0041 025  การคิดแก้ปัญหา 
               แบบตรรกะศาสตรเ์บือ้งต้น 
               Logical Thinking Based 
               Problem Solving   

                      

0041 026  การวิเคราะห์และ 
               การน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น 
               Basic Data  Analytics 
               and  Presentation 

                      

0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจทิัล 
               Content and  
               Digital Media 

                      

0041 028  วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ 
               และนวัตกรรมเพื่อชีวิต 
               Modern Science and  
               Innovations for Life 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ าวัน 
               Everyday Engineering 

                      

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                       

0042 001  ประชากรโลก ไรโ้รค 
               Global Health and  
               Disease Prevention 

                      

0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ 
               Health Awareness 

                      

0042 003  การดูแลและ 
               การสรา้งเสริมสุขภาพ 
               แบบองค์รวม 
               Holistic Health  
               Promotion 

                      

0042 004  การดูแลสุขภาพ 
               แต่ละช่วงวัย 
               Health Care for  
               Different Age Groups 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 005  อาหารและ 
               การออกก าลังกาย 
               เพื่อสุขภาพและความงาม 
               Food and  
               Exercise for Health  
               and Beauty 

                      

0042 006  ฉลาดบริโภคยา 
               และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
               Consumption of  
               Pharmaceutical and  
               Health Products 

                      

0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ 
               เพื่อสุขภาพชุมชน 
               Inter-professional  
               Learning for  
               Community Health 

                      

0042 008  ทักษะชีวิต   
               Life Skills 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0042 009  บุคลิกภาพ 
               เพื่อความสัมพันธ์ในสงัคม 
               Personality for  
               Socialization   

                      

0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัต ิ
               Disaster Survivor 

                      

0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตร 
               กับสิ่งแวดล้อม 
               Environmental- 
               Friendly Lifestyle 

                      

0042 012  การจัดที่อยู่อาศัย 
               เพื่อเสรมิสร้าง 
               คุณภาพชีวิต 
               Home Arrangements  
               for Life Quality  
               Enhancement 

                      

0042 013  กัญชาวิทยา 
               Cannabis Science 
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 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต 
               Pets and Life 

                      

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์                         

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ 
               Design Thinking 

                      

0043 002  การจัดการความคิด 
               สร้างสรรค์และนวตักรรม 
               Creativity and  
               Innovation  
               Management 

                      

0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด 
               Smart Investment 

                      

0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
               Young Entrepreneurs 

                      

0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม 
               Social  
               Entrepreneurship  
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0043 006  ธุรกิจออนไลน์ 
               Online Business 

                      

0043 007  แก่นการน าเสนออย่าง 
               ตรงเป้า 
               Essence of Pitching   

                      

0043 008  การเงินส่วนบุคคล 
               Personal Finance 

                      

0043 009  การด ารงชีวิตอัจฉริยะ 
               Smart Living 

                      

0043 010  นวัตกรรมเกษตร 
               และอาหาร 
               Food and Agricultural  
               Innovation 

                      

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง                         

0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัย 
               กับชุมชน 
               University’s Mission  
               and Community 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 002  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
               Leadership for  
               Change 

                      

0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดี 
               มีสุข 
               Citizenship  for Well- 
               Being 

                      

0044 004  กฎหมายและการใช้สทิธิ 
               ในชีวิตประจ าวัน 
               Laws and Everyday  
               Rights 

                      

0044 005  กฎหมายในการประกอบ 
               อาชีพ 
               Laws for  Employees 

                      

0044 006  ศาสตร์พระราชา 
               กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
               The King's  
               Philosophy and  
               Sustainable  
               Development 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล 
               เพื่อการด ารงชีวิต 
               Religion and  
               Reasoning for Living 

                      

0044 008  ชีวิตและสันติสุข 
               Life and Peace 

                      

0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
               Meditation for Life  
               Development 

                      

0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม 
               Environmental  
               Volunteers   

                      

5.  กลุ่มวิถีสังคม                         

0045 001  ศิลปะกับชีวิต 
               Art Appreciation 

                      

0045 002  ดนตรีและศลิปะการแสดง 
               อีสาน 
               Music and Isan  
               Performing Arts 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพ 
               ชีวิต 
               Wisdom for Quality  
                of Life 

                      

0045 004  รู้จักอาเซียน 
               Introduction to  
               ASEAN 

                      

0045 005  มนุษย์กับ 
               ความหลากหลาย 
               ทางสังคมและวัฒนธรรม 
               Humans and Social  
               and Cultural Diversity 

                      

0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
               Plural Culture of  
               Mekong Region 

                      

0045 007  อีสานทันโลก 
              Globalized Isan 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 008  การบริหารจัดการ 
               วัฒนธรรม: การแปร 
               วัฒนธรรมเป็นสินค้า 
               Cultural Management:  
               Cultural  
               Commoditization 

                      

0045 009  การท่องเที่ยว 
               เชิงวัฒนธรรม 
               Cultural Tourism 

                      

0045 010  อาหารและเครื่องดืม่ 
               จากภูมิปญัญาพื้นบ้าน 
               Food and Beverages  
               from Local Wisdom 

                      

0045 011  ภูมิปัญญาและนวตักรรม 
               ผ้าทออีสาน 
               Wisdom and  
               Innovative Isan Textile 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
0045 012  พระเครื่องสยาม   
               การวิเคราะห์และอนุรักษ์ 
               Siam Amulets:  
               Identification and  
               Conservation 

                      

0045 013  คติความเช่ือตะวันออก 
               ส าหรับการอยู่อาศัย 
               Eastern Beliefs for  
               Living 

                      

0045 014  การบริหารจัดการภูมทิัศน์ 
               ท้องถิ่น 
               Management of Local  
               Landscape 
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4.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
เรียนจบใน 
แต่ละชั้นปี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา แยกตามช้ันปีท่ีศึกษา 

ปีที่ 1 1.  มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
2.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
3.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์   
4.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
5.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
6.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
8.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ปีที่ 2 1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ  
2.  มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น า คุณธรรม  

มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ 
4.  เข้าใจ และตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่าง ๆ 
5.  เข้าใจและใช้ภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
6.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
7.  ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา 

ทางการเรียนและการด ารงชีวิต 
8.  สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
9.  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้ 
10.  มีความรู้ ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนในด้านร่างกาย จิตใจ  
11.  มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
12.  สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



164 
 

 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรีให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
๒๕๓๗ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออก
ข้อบังคับดังไว้ต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑    ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๗” 
 ข้อ  ๒    ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓    ให้ยกเลิก 
 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  
 (๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนของนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ข้อ  ๔    ในข้อบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ค. ๒๕๓๗ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เหมือนกับคณะกรรมการประจ าคณะ 
     “คณะ” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและ ให้หมายความรวมถึงส่วนงาน
ภายในที่จัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ  ๕    ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้  
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ  ๖    ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ  ๗    ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบดังนี้ 

   ระบบทวิภาค   โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติหนึ่ง  
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา  
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ภาคการศึกษาพิเศษ โดยก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค
การศึกษาปกต ิ
  ระบบไตรภาค   หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดูร้อน  
หนึ่งภาคการศึกษาปกติระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
  
 ข้อ  ๘   มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน โดยการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องจัดให้ได้เนื้อหาสมดุลกับ
จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร โดยเทียบได้ตามการคิดหน่วยกิตตามข้อ ๙ และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
  
 ข้อ  ๙     การคิดหน่วยกิต 
  ระบบทวิภาค 
  ๙.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๙.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๙.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๙.๔   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า โครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 
 การจัดการศึกษาระบบไตรภาคให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาค ดังนี้ 
  ระบบไตรภาค 
  หนึ่งหน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 
 
 

หมวด ๒ 
จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๐  ให้จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 
  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษาส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  ๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ระบบเทียบเข้า) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม เท่ากับ หลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี ๕ ปี และ ๖ ปี แล้วแต่กรณีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
         การลงทะเบียนเรียนของนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี(ระบบเทียบเข้า) เป็นการลงทะเบียน ไม่เต็ม
เวลาทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นสภามหาวิทยาลัยอาจอนุมัติจ านวนหน่วยกิตแตกต่างจากที่ ก าหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ได้  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเรียนให้ครบ
หลักสูตรตามจ านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 

หมวด ๓ 
การรับเข้าเป็นนิสิต ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต 

 
 ข้อ ๑๑  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ปี หรือ ๕ปี หรือ ๖ ปี จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ระบบเทียบเข้าจะต้องเป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
  ๑๑.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกี่ยวข้อง กับการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้น ๆ หรือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ ๑๒  การรับบุคคลเข้าเป็นนิสิต สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  ๑๒.๑ การรับผ่านระบบการคัดเลือกกลางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(Admissions) 
  ๑๒.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 
  ๑๒.๓ การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงของ เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
  ๑๒.๔ การรับโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๓  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๑๓.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น นิสิต 
และได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๓.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตที่ไม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอันหมดสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้อง
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ให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัวและเมื่อ ได้รับอนุมัติแล้วต้องมา
รายงานตัวภายในเจ็ดวัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว  
  ๑๓.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเสือกให้เข้าเป็นนิสิตจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ  ศูนย์ 
การจัดการศึกษานั้น ๆ 
  ๑๓.๔ ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและได้ข าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๔  ประเภทนิสิตแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
  ๑๔.๑ นิสิตระบบปกติ ได้แก่ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบปกติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยหรือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๑๔.๒ นิสิตระบบพิเศษ ได้แก่ นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบพิเศษตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๕  การย้ายศูนย์การจัดการศึกษา 
  ๑๕.๑ นิสิตที่สอบคัดเลือกได้ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาใดจะต้องศึกษา ณ ศูนย์การจัด
การศึกษานั้น ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอาจขอย้ายไปศึกษา ณ ศูนย์การจัดการศึกษาอ่ืนได้ 
  ๑๕.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตที่ย้ายศูนย์การจัดการศึกษา ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้า ศึกษา ณ 
ศูนย์การจดัการศึกษาเดิม 
  
 ข้อ ๑๖  การย้ายคณะเรียน การเปลี่ยนสาขา และวิชาโท  
  ๑๖.๑   การย้ายคณะเรียน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑๖.๑.๑ มีเวลาศึกษาอยู่ในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกให้พักการเรียนและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓o หน่วยกิต 
   ๑๖.๑.๒ นิสิตย้ายคณะเรียนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  
   ๑๖.๑.๓ นิสิตที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  
ต่อกองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๑๖.๑.๔ การย้ายคณะเรียนจะกระท าได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณบดี  
ที่สังกัดเดิม และคณบดีที่จะรับย้ายคณะเรียน 
   ๑๖.๑.๕ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เข้าศึกษาในคณะเดิม  
   ๑๖.๑.๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการย้ายคณะให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ  
   ๑๖.๑.๗ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๖.๒   การเปลี่ยนสาขา และวิชาโท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑๖.๒.๑ นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   ๑๖.๒.๒ นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาเดิมมาแล้ว  
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ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
   ๑๖.๒.๓ นิสิตอาจขอเปลี่ยนวิชาโทได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้าภาควิชาและ ได้ รับอนุมัติ
จากคณบด ี
   ๑๖.๒.๔ นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาและวิชาโท จะต้องยื่นค่าร้องต่อ กอง
ทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๑๖.๒.๕ นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาและวิชาโทจะต้องช าระ ค่าธรรมเนียม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๖.๓  หลักเกณฑ์การโอนรายวิชา 
   ๑๖.๓.๑ การโอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณะที่รับผิดขอบสาขานั้น  
   ๑๖.๓.๒ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม นิสิตที่ย้ายคณะเรียนหรือ เปลี่ยนสาขา
ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้โอนรายวิชามาจากคณะ/ สาขาเดิม
รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะ/ สาขาที่รับเข้าศึกษาด้วย 
 ข้อ ๑๗  การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๑๗.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และ
ก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
และให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอนโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจ าคณะที่รับโอน 
  ๑๗.๒  คุณสมบัติของนิสิต หรือนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน  
   ๑๗.๒.๑ คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๑  
   ๑๗.๒.๒ เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม 
   ๑๗.๒.๓ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้  ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน 
  ๑๗.๓   นิสิตหรือนักศึกษา ที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องยื่น
ค าร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษานั้น พร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๗.๔   การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๘  การโอนผลการเรียน 
  นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจขอโอนผลการเรียนในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้ เคย
ศึกษามาแล้วจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๙  การพ้นจากสภาพนิสิต  
  ๑๙.๑ ตาย  
  ๑๙.๒ ลาออก  
  ๑๙.๓ โอนย้ายสถานศึกษา  
  ๑๙.๔ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๙.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต  
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  ๑๙.๖ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
  ๑๙.๗ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง  
  ๑๙.๘ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๕๐ เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๓๐-๕๙ หน่วยกิต 
ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ ๓๐.๑ ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน   
 ๑๙.๙ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อมี'หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิต ขึ้นไป ตาม
ระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ ๓๐.๑ ยกเว้นรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันอื่น๑๙.๑๐ ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๐  
  ๑๙.๑๑ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท 
  ๑๙.๑๒ กระท าการทุจริตหรือมีความประพฤติอันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย      ใช้
หลักฐานเท็จต่อมหาวิทยาลัย และกระท ารายการในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยแทนบุคคลอื่น โดยมิได้รับ
อนุญาตแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ออกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ว่า
ด้วยวินัยนิสิต 
 
 ข้อ ๒๐  การคืนสภาพนิสิต 
  นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อ ๑๙.๖ อาจขอคืนสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ อนุมัติ
จากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ถือว่ าเป็นการลาพักการเรียนตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่พ้นสภาพนิสิตจนถึงปัจจุบัน และให้ช าระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนิสิตและ ค่าธรรมเนียมการลา
พักการเรียนย้อนหลัง 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ ๒๑  การลงทะเบียนเรียน 
  ๒๑.๑ นิสิตทุกคนด้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้ เสร็จสิ้นภายใน
วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๑.๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ  ไม่ต ่ากว่า ๙ 
หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษไม่ต ่ากว่า ๓ หน่วยกิตและ ไม่เกิน ๑๕ หน่วย
กิต 
  ๒๑.๓ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ได้ก าหนด นิสิตต้อง
ยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี แต่เพ่ิมได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ ๓ หน่วยกิต 
  ๒๑.๔ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตต ่ากว่าที่ก าหนดจะกระท าได้กรณีที่ นิสิตจะ
จบหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือ กรณีอ่ืน ๆ 
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  ๒๑.๕ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระ 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ๒๑.๖ เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นิสิตลงทะเบียน
เรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
  ๒๑.๗ ในรายวิชาใดที่หลักสูตรมีข้อก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือบุรพวิชานิสิตต้อง
ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก าหนดไว้ก่อน เว้นแต่ได้รับอนุมติจากคณบดีจึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้ 
  ๒๑.๘ นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องลาพักการเรียนตามข้อ ๒๖ 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต 
  ๒๑.๙ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได ้
  ๒๑.๑๐ วิธีและข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  ๒๒.๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน โดยไม่
นับหน่วยกิตรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษา และจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ไม่บังคับให้นิสิต
สอบและมีผลการเรียนเป็น AU 
  ๒๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ จาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น และให้นิสิตระบุในการลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียน รายวิชาโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
  ๒๒.๓ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตให้ลงในช่องผลการเรียนรายวิชาที่เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตเฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
  ๒๒.๔ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่มิใช่นิสิต เข้าเรียนบางรายวิชาได้ แต่ผู้นั้น
จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ ๒๓ การเพ่ิม หรือถอนรายวิชา 
  ให้นิสิตท ารายการผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 ข้อ ๒๔  การรับเงินคืนในรายวิชาที่ถอน ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ ๒๕  การรักษาสภาพนิสิต 
  ๒๕.๑   นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและ 
ลงทะเบียนเรียนให้ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒๕.๒   การรักษาสภาพนิสิต โดยไม่ด้องลงทะเบียนเรียน สามารถท าได้ไนกรณีต่อไปนี้ 
   ๒๕.๒.๑ การลาพักการเรียน  
   ๒๕.๒.๒  ถูกสั่งพักการเรียน 
   ๒๕.๒.๓ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ไม่ยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
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หรือรอผลการศึกษา กรณีนี้ ต้องรักษาสภาพนิสิตและช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้ ต้องคงสถานภาพนิสิตได้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๑๐ 
  ๒๔.๓   นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใน ภาคการศึกษานั้น 
ๆ เมื่อคณะแจ้งผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตร ก าหนดไปยังกองทะเบียน
และประมวลผลแล้วให้กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกข้อมูลแล้วแต่กรณี ในระบบทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย โดยนิสิตไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ 
 ข้อ ๒๖ การลาพักการเรียน 
  ๒๖.๑   นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๒๖.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
   ๒๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๒๖.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเป็นของเอกชนที่กระทรวง สาธารณสุขก าหนด 
   ๒๖.๑.๔ เมื่อนิสิตมีความจ าเป็นส่วนตัว อาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้าได้
ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 
  ๒๖.๒   การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาที่ลา
พักการเรียน โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นการลาพักการเรียนในกรณี ข้อ ๒๖.๑.๑ ข้อ ๒๖.๑.๒ และ
ข้อ ๒๖.๑.๓ ต้องได้รับอนุมตัิจากอธิการบดี 
  ๒๖.๓   การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไปให้นิสิตยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่  
  ๒๖.๔   ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๒๖.๕   กรณีนิสิตถูกสั่งให้พักการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต  
กองทะเบียนและประมวลผลจะบันทึกการลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 
  ๒๖.๖ นิสิตที่ลาพักการเรียนต้องข าระค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจึงจะถือว่าการลาพักการเรียนสมบูรณ์ 
 ข้อ ๒๗  การลาออก 
  นิสิตต้องยื่นค าร้องขอลาออกและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างข าระ โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นิสิตสังกัด การลาออก จะสมบูรณ์ให้ถือตามวันที่
อนุมัติจากคณบดี 
 

หมวด ๕ 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๘  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิซาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมดของรายวิชา จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ 
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 ข้อ ๒๙ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา  
 
 ข้อ ๓o การประเมินผลการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษา แต่ละรายวิชา 
  ๓๐.๑  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้มิการประเมินผลการศึกษาตามระดับคะแนน ตัวอักษร 
ความหมาย และค่าคะแนน ดังนี้ 
  ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย  ค่าคะแนน 
   A   ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 
   B+   ดีมาก (Very Good)  ๓.๕ 
   B   ดี (Good)   ๓.๐ 
   C+   ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕ 
   C   พอใช้ (Fair)   ๒.๐ 
   D+   อ่อน (Poor)   ๑.๕ 
   D   อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 
   F   ตก (Failed)   ๐.๐ 
  ๓๐.๒  ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนนตัวอักษรได้โดยก าหนดตัวอักษร 
ดังนี ้
  ตัวอักษร ความหมาย 
  S  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory) 
  U  ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
  I  ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  W  การถอนรายวิชา (Withdrawn) 
  AU  การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  R  ลงทะเบียนเรียนซ ้าแล้วผ่าน (Course Repeated Later) 
  ๓๐.๓   การให้ระดับคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชาใดจะกระ ท าได้โนกรณีต่อไปนี้  
   ๓๐.๓.๑ นิสิตถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบหรือขาดสอบปลายภาค  
   ๓๐.๓.๒ นิสิตท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ระดับคะแนนที่
ตัวอักษร F ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจ าภาคที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
   ๓๐.๓.๓ นิสิตมิเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๘  
   ๓๐.๓.๔ นิสิตทุจริตในการสอบ 
   ๓๐.๓.๕ นิสิตได้รับการให้ตัวอักษร I แต่มิได้ด าเนินการขอประเมินผล 
ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมิสิทธิลงทะเบียนเรียน 
  ๓๐.๔   การให้ตัวอักษร S กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต  
และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
  ๓o.๕   การให้ตัวอักษร U กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต และผล
การเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
  ๓๐.๖   การให้ตัวอักษร I  ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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   ๓๐.๖.๑ นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๒๘ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือเหตุ
สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
   ๓๐.๖.๒ อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะ นิสิตยัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสิต นิสิตที่ได้ตัวอักษร 
I จะต้องขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
ที่นิสิตมีสิทธิลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวอักษร I เป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท า
หรือร่วมกระท าของนิสิตผู้นั้น 
 การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธิลงทะเบียนนั้น ให้นับเฉพาะภาคต้นและภาคปลาย
เท่านั้น 
  ๓๐.๗   การให้ตัวอักษร W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้  
   ๓๐.๗.๑ นิสติไต้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น  
   ๓๐.๗.๒ นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๖๖  
   ๓๐.๗.๓ นิสิตลูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
   ๓๐.๗.๔ นิสิตได้รับอนุมิติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากตัวอักษร I แล้วแต่ การป่วยหรือ
เหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 
  ๓๐.๘   การให้ตัวอักษร AU ในรายวิชาใดจะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติ ให้ลงทะเบียน
เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ ๒๒ 
  ๓๐.๙   การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้นับจาก
รายวิชาที่มีระบบการให้คะแนนแบบระดับคะแนนตัวอักษร ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ ้า หรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้ไปใช้ ในการค านวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยด้วย 
  ๓๐.๑๐   การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  ๓๐.๑๑   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิต
ในภาคการศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษรของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ ตั้งหารถึงทศนิยม 
๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
  ๓๐.๑๒  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนตัวอักษรของแต่
ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๓๐.๙ เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้
ตั้งหารถึงทศนิยม ๓ ต าแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ ที่มีค่า ตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 
 ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนเรียนซ ้า หรือเรียนแทน 
  ๓๑.๑   รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรD ลงทะเบียนเรียนซ ้าได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากคณบด ี
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  ๓๑.๒   รายวิชาเลือกที่นิสิตได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F เรียนซ ้าหรือจะเลือกเรียนรายวิชา
อ่ืนที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทนอันได้  และรายวิชาเลือกเสรีนิสิต จะเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ โดยต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบด ี
  ๓๑.๓   นิสิตที่สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรD+ D หรือ F ในรายวิชาใด เมื่อได้รับอนุมัติให้
ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น และได้รับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิม ผลการศึกษาในรายวิชา
ที่เคยได้รับค่าคะแนนตัวอักษร D+ D หรือ F จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร Rในใบแสดงผลการศึกษาเมื่อนิสิตได้
ลงทะเบียนเรียนซ ้าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น 
  ๓๑.๔   นิสิตที่ได้ผลการประเมินตัวอักษร U ในรายวิชาใด จะปรากฏตัวอักษรUในใบแสดงผล
การศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนซ ้าหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้ผลการประเมินตัวอักษร  S และ
ตัวอักษร U จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R ในใบแสดงผลการศึกษาเมื่อนิสิตได้ ลงทะเบียนเรียนซ ้าหรือเรียนแทน
ในรายวิชานั้น 
 ข้อ ๓๒ การจ าแนกสภาพนิสิต 
  ๓๒.๑ การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค  
  ๓๒.๒ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาพิเศษ ให้ถือว่าเป็น
ภาคการศึกษาต่อเนื่องในการจ าแนกสภาพนิสิต 
 ข้อ ๓๓ การสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบของนิสิต 
 

หมวด ๖ 
การส าเร็จการศึกษา การขอรันปริญญา 

และการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ ๓๔ การส าเร็จการศึกษา 
  ๓๔.๑ ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษา และวันที่ส าเร็จ 
การศึกษาให้ถือวันที่กองทะเบียนและประมวลผลส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาอนุมัต ิ
  ๓๔.๒   คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ๓๔.๒.๑ สอบผ่านทุกรายวิชาให้ครบล้วนตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาอ่ืนที่
ลงทะเบียนเรียนและผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
   ๓๔.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๐๐ 
   ๓๔.๒.๓ ต้องมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา หรือ 
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรเทียบเข้าหรือไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา ส าหรับกรณีเทียบ 
   ๓๔.๒.๔ ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
   ๓๔.๒.๕ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยวินัยนิสิต 
  ๓๔.๓   นิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น 
และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๓๔ การขอรับปริญญา 
  ผู้มีสิทธิขอรับปริญญาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
  ๓๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๓๔  
  ๓๔.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี  
  ๓๔.๓ ไม่มีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๖ การให้ปริญญา 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  ๓๖.๑   ปริญญาบัณฑิต 
   นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๒.๐๐  
  ๓๖.๒   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 
   นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็น 
ผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันของแต่ละคณะ 
ทั้งนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต ่ากว่า ๓.๗๕ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับคะแนน ตัวอักษร D หรือ D+ 
หรือ F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด กรณีที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาถึงทศนิยมต าแหน่งที่ 
๔ หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ
หลักสูตร 
  ๓๖.๓   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสมตั้งแต่  ๓.๗๕  ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D หรือ D+ หรือ F หรือ U หรือ R ใน
รายวิชาใด 
  ๓๖.๔   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
   นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่  ๓.๒๕-๓.๗๕ และไม่เคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D หรือ D+ หรือ F หรือ U หรือ R ใน
รายวิชาใด 
  ๓๖.๕   นิสิตทุกระบบที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเทียบเข้า 
หรือนิสิตที่โอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือนิสิตที่ย้ายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขาวิชา ไม่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง 
 
 ข้อ ๓๗ การให้เกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี 
  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ส า เร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี ้
  ๓๗.๑ นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมต้องสอบได้จ านวนหน่วย กิตครบ
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป 
  ๓๗.๒ นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบ 
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕  ขึ้นไป 
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  ๓๗.๓ นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีและเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
 
 ข้อ ๓๘ การอนุมัติปริญญา 
  ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๙ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๔๐ ให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ประกาศแนวปฏิบัติที่ได้ออกก่อนข้อบังคับนี้   มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไป
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนและการให้ปริญญาตามข้อ ๓๖.๒ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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เอกสารแนบ ง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
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หน้า   178 
 

เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึง
มีความจ าเปน็ต้องมีการปรับปรงุเกณฑ์มาตรฐานดังกลา่วส าหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกบั
พลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณใ์ห้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเนน้ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตลาดแรงงาน  ความก้าวหนา้ของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี ้
 ๑.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘”  
 ๒.   ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรทีุกสาขาวชิาทีจ่ะเปิดใหม่ และหลักสูตร
เก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
 ๓.   ให้ยกเลิก 
       ๓.๑   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      ๓.๒   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวนัที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  

๔. ในประกาศกระทรวงนี ้
  “อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บคุคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดิสอนหลักสูตรนัน้   ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม  
พันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหนา้ที่เต็มเวลา 
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หน้า   ๓ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
  ส าหรับอาจารยป์ระจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเช้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เร่ิมบังดับใช้ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เร่ือง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง  อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวชิา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าทีส่อนและคน้คว้าวิจยัในสาขาวิชาดังกลา่ว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเปน็หลักสูตรที่อาจารย์ผู้นัน้มีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาของหลักสูตร 
  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเปน็อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น        พหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร
สามารถซ ้าได้ไม่เกิน  ๒  คน 
  “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า  
 ๕.   ปรัชญา  และวัตถุประสงค์ 
      มุ่งให้การผลิตบัณฑติมีความสัมพันธ์สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การ
ผลิตบัณฑิตระดบัอุดมศึกษาอยูบ่นฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มคีุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชนต์่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมปิัญญาไทย ภายใต้กรอบ
ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยนืและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
      ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบณัฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์ที่มีการสื่อสาร
แบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏบิัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่ก าหนด  สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชนต์่อตนเองและสังคม  ทั้งในระดบัท้องถิ่นและสากล  
โดยแบ่งหลักสูตรเปน็ ๒ กลุ่ม ดงันี้  
      ๕.๑   หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ แบง่เป็น ๒ แบบ ได้แก ่
   ๕.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ  เนน้ความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนา่ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณจ์ริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

หน้า   ๔ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
  ๕.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสงู โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอน
อยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
อยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยทีลุ่่มลึกทางวชิาการ 
      ๕.๒   หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ  แบง่เป็น  ๒  แบบ  ได้แก ่
    ๕.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑติให้มีความรอบรู้      
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวชิานั้น ๆ โดยผา่นการฝึกงาน ในสถาน
ประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 
   หลักสูตรแบบนี้เทา่นัน้ที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่งผลิตบัณฑติที่
มีทักษะการปฏิบตัิการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึน้  รวมทั้งได้รบัการฝึกปฏบิัติขัน้สูงเพิ่มเติม 
   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน  และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
    ๕.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหนา้ทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร ส าหรบั
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวชิาชีพหรือปฏิบัตกิารขั้นสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียนโดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา  บางรายวิชาในระดบั
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แลว้  และท าวจิัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขัน้สูงในหน่วยงาน  องค์กร  หรือสถาน
ประกอบการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวชิาการหรือทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการ  ต้องมี
การเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศกึษาไม่น้อยกวา่  ๑๒  หน่วยกิต 
 ๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  
๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สปัดาห์  สถาบนัอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมสีัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 สถาบนัอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้  
  ระบบไตรภาค 
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   มี
ระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 
๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค 
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ          มี
ระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์ 
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ  
๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบนัอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 ๗.  การคิดหน่วยกิต 
      ๗.๑    รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน่้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง          ต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      ๗.๒    รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน่้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีคา่เท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      ๗.๓    การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไมน่อ้ยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
      ๗.๔    การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดร้ับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๘.   จ านวนหนว่ยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
      ๘.๑  หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต            ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปกีารศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
      ๘.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (๕ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต            ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
      ๘.๓  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๘  ปีการศึกษา  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หน้า   ๖ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
     ๘.๔  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต           
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  ส าหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศกึษาในหลักสูตรนัน้ 
 ๙.   โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวชิาเลือกเสรี  
โดยมีลัดสว่นจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 
      ๙.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเปน็มนษุย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อ่ืน  สังคม  ศิลปวฒันธรรม  และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์  และเปน็พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
  สถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดวชิาศกึษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเปน็รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใด ๆ ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาลงัคมศาสตร์  มนุษยศาสตร ์ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป    โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รบัการยกเว้น 
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแลว้ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงูหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิต  ของ
รายวิชาที่ได้รบัการยกเว้นดังกลา่ว  เมื่อนับรวมกับรายวชิาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
      ๙.๒  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวชิาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  และปฏบิัติงานได้โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 
  ๙.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี)  ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ     รวม
ไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 
  ๙.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการให้มีจ านวนหน่วยกิต       หมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกวา่  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏบิัติการตามที่มาตรฐานวชิาชีพก าหนด  หากไม่
มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  
หน่วยกิต 
   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๔๒ หน่วย
กิต  ในจ านวนนัน้ต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไมน่้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
  ๙.๒.๓  หลักสูตรปริญญาตรี  (๕ ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมน่้อยกว่า ๙๐  
หน่วยกิต 
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หน้า   ๗ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
  ๙.๒.๔  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 
   สถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู่    หรือ
วิชาเอกและวิชาโทกไ็ด้  โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต 
   ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ  บัณฑิตศึกษาใน
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่  ๑๒  หน่วยกิต 
      ๙.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามทีต่นเองถนัดหรือ
สนใจ  โดยเปดิโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยให้มจี านวนหน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
  สถาบนัอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวชิาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติทีด่ีเก่ียวกับการเทียบ
โอน  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑๐.  จ านวน  คุณวฒุิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ 
       ๑๐.๑   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑o.๑.๑   อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมผีลงานทางวชิาการทีไ่ม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเปน็ผลงาน
ทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
  ๑๐.๑.๒   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบตัิเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 
   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบตัิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทีเ่ปิดสอนไมน่้อยกว่า วิชาเอกละ  ๓  คน 
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หน้า   ๘ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
   กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๐.๑.๓   อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  จะประกาศใช้   ให้สามารถ
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท  แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       ๑๐.๒   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 
  ๑๐.๒.๑   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
   ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
นั้นๆ 
   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  หากจ าเป็น  
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  แต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้น มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี 
  ๑๐.๒.๒   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน 
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หน้า   ๙ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการที่เนน้ทักษะดา้นการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเปน็อาจารย์ประจ าของสถาบนัอุดมศึกษา  หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่
สถาบนัอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนัน้ร่วมกัน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒  คน 
   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใชส่ถาบนัอุดมศึกษา  หากจ าเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนัน้อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ  แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนัน้มาแลว้ไมน่้อยกว่า  ๖  ป ี
   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบตัิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทีเ่ปิดสอนไมน่้อยกว่า วิชาเอกละ  ๓  คน        และ
หากเป็นปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ  เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานัน้  ต้อง
มีสัดส่วนอาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 
   กรณีที่มีความจ าเปน็อย่างยิ่งส าหรับสาขาวชิาทีไ่ม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน  ทางสถาบนัอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มี
นั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน อาจเปน็อาจารยป์ระจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต า่ปริญญาโท
หรือเทียบเท่า  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และท าหนา้ที่ อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘  จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนต่อไปได ้
   ส าหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกบัหน่วยงานอ่ืนทีไ่ม่ใชส่ถาบนัอุดมศึกษา  หากจ าเปน็ 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวฒุิปรญิญาโทและผลงานทางวชิาการ  แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท่างานในหน่วยงานแห่งนั้น  มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  ๖  ปี 
   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒปิริญญาโท  แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวฒุิ
ขั้นต ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  
ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวชิา
นั้น 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม  ๑๓๒  ตอนพิเศษ  ๒๙๕  ง ราชกิจจานุเบกษา๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

 
   ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 
 ๑๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
       ๑๑.๑   หลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี  ๕ ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
       ๑๑.๒   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  ( ๓  ปี )  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชา
ที่จะเข้าศึกษา 
       ๑๑.๓   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้อง
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐ จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่
น้อยกว่า ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาค
การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต ่ากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
จะถือว่า  ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
 ๑๒.   การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หนว่ยกิต  และไม่เกิน  ๒๒     
หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน  ๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะส าเร็จ 
การศึกษาได้  ดังนี้ 
       ๑๒.๑   หลักสูตรปริญญาตรี  ( ๔  ปี)  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
       ๑๒.๒   หลักสูตรปริญญาตรี  ( ๕  ปี )  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไม่เต็มเวลา 
       ๑๒.๓   หลักสูตรปริญญาตรี  ( ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี )  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐          
ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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        ๑๒.๔   หลักสูตรปริญญาตรี  ( ต่อเนื่อง )  ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบยีนเรียน ไม่เต็ม
เวลา 
   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙ หน่วยกิต 
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้  แตท่ั้งนีต้้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี ้ต้องเรียนให้ครบ
ตามจ านวนหนว่ยกิตตามที่ระบไุว้ในหลักสูตร 
 ๑๓.   เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดเกณฑ์การวัดผล  เกณฑ์ขั้นต ่า
ของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่ต า่กว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือ
ว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตร ี
  สถาบนัอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้อง
ก าหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได ้
 ๑๔.   ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และ
อักษรย่อส าหรับสาขาวชิาไว้แลว้  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยงัมิได้
ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎกีา ว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวชิา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวชิา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ๑๕.   การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน คอื  
  (๑) การก ากับมาตรฐาน 
  (๒)  บัณฑิต  
  (๓) นักศึกษา 
  (๔)  อาจารย ์
  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  (๖) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 ๑๖.   การพัฒนาหลักสูตร ให้ทกุหลักสูตรพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมินและรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อน าข้อมูลทีไ่ด้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร  เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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 ๑๗.   ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ จ 
       ประกาศประทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 



 มคอ.๑ 
 

๑ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) 
 

๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  
 สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้  
  ๑.๑  กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๒  กลุมสาขาวิชาการประถมศกึษา 
  ๑.๓  กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
  ๑.๔  กลุมสาขาวิชาคณติศาสตร 
  ๑.๕  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ๑.๖  กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ๑.๗  กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
  ๑.๘  กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศกึษา 
  ๑.๙  กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๑.๑๐  กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
  ๑.๑๑  กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศกึษา 
  ๑.๑๒  กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  ๑.๑๓  กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
  ๑.๑๔  กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
  ๑.๑๕  กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ  
  ๑.๑๖  กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ 
    เพ่ิมเติมในอนาคต 

 
รายละเอียด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา  

ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
 

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
 การระบุช่ือปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได
กําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา 
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 มคอ.๑ 
 

๒ 
 

๓.  ลักษณะของสาขา 
 สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรที่วาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนประจําการและสงเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการใหมีความรูและมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดม่ันในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
ประกอบกับรัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ เปนคนเกง 
และคนดี มีขีดความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการสรางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู 
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูท่ีมีคุณภาพท่ีนําไปสูการสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ 
 ดวยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปนพลวัต และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิ จิทัลซึ่งกระทบ 
ตอการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมที่เปนศาสตรบูรณาการ และ
ขามวัฒนธรรม เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนท่ีการสราง
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับนี้  จึงจัดทําขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบวามีความซ้ําซอน
ของโครงสรางรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลท่ีมีความกาวหนา
ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณของผูเก่ียวของในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการ 
ไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครูเปนหลักสูตรบูรณาการ และเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกวาหลักสูตรอิงเน้ือหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียน  ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนองความตองการของการใชครูในโลก
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสรางหลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู 
มีอิสระในการสรางหลักสูตรผลิตครูที่ เหมาะสมกับอัตลักษณและสภาพบริบทเชิงพื้น ท่ีของสถานศึกษา  
โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม  ตลอดจนกําหนดโครงสราง
หลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสะทอนอัตลักษณของผูเรียน ๔) การสงเสริมการจัดทําหลักสูตรรายวิชา 
ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูในโลกดิจิทัล  
๕) การสงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ 
๖) การสงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเขมขนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย
ของหลักสูตร 
 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   
 ๔.๑ มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึก 
ถึงตวัตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน  
 ๔.๒ เปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณครูและยึด ม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต 
รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ 
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 ๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคดิวิเคราะห การคิดขั้นสูง 
มีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
การสรางสัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงมั่น 
มานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูและรอบรู ทันสมัย 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 ๔.๔ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห  
การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพครู 
สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 
ตามความแตกตางระหวางบุคคล  
 ๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู  
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน
ที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนํามาประยุกตใช 
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เน้ือหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนา 
การเรยีนรูของผูเรยีน ตลอดจนนําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม  
 ๔.๖ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก
สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน มีจิตอาสา 
และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง 
รูถูก รูผิด รูชอบ ช่ัว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 รวมท้ังมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  ๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   ๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย 
ตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 
เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสรมิสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   ๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น  
มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
   ๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม  
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน
ของสังคมสวนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
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  ๕.๒ ดานความรู 
   ๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 
และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
และภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 
การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู ความเขาใจ
ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC)  และมี
ความรูในการประยุกตใช 
   ๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา 
ผูเรียน  โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 
ตามเอกสารแนบทาย 
   ๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรยีน  
   ๕.๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
   ๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

  ๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 
   ๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล 
ที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
   ๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 
   ๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู 
แกชุมชนและสังคม 
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  ๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
   ๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และทางสังคม  
   ๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 
ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผู เรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
   ๕.๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

  ๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
   ๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพื่อเขาใจองคความรู หรอืประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
   ๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 
   ๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู  การทํางาน 
การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี 
ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

  ๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  
   ๕.๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด 
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 
   ๕.๖.๒ สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง
บุคคล ทั้งผูเรียนปกติและผูเรยีนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 
   ๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู
ผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย
สุจริต มีวินัยและรบัผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
   ๕.๖.๔ สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
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สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือ
กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 
   ๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู  
ทักษะการรูเร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลาน้ี 
มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
  คุรุสภา 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ 
   ๒.๑ วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต 
    ๒.๑.๑ เรียนท้ังภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
    ๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยมีจํานวนหนวยกิต 
     ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
   ๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 
    ๒.๒.๑ วิชาเอก แบงเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
     ๑) วิชาเอกเด่ียว ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต และใหผูเรียนเลือกเรียน 
      ในรายวิชาที่ เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอีก 
      ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
     ๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา 
      ๘๐ หนวยกิต) 
    ๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังน้ี 
     ๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต 
     ๒) วิชาโท  ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
  ๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร  ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต 
  ๒. โปรแกรมวิชาเอกคู หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
  ๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผูจะไปเปนครูระดับมัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออยางนอยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน เพ่ือสรางความ
เขมแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิตอไป 
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๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
  การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรตองใหความสําคัญ 
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตร 
ที่เนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาครูจากบทเรียนที่ผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความกาวหนาในการผลิตครู 
หลักสูตรผลิตครูตองมีจุดเนนที่การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในวิชาเอก/โทท่ีทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อใหกาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills) 
ที่เปนสมรรถนะสําคัญในการสรางประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํางานจริง 
นอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียน
มีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุกสภาพบริบทของผูเรียนและพ้ืนที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
ผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม 

  ๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ  
   ผลลัพธของการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรู
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับวิชาชีพครูมาใชในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนที่แตกตางกัน 
   กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
   ๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) ปรัชญาการศึกษา  
   ๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
   ๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู  
   ๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู 
   ๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู 
   ๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
   ๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

  ๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  
   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

  ๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู  
   ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ 
เปนการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพ่ือเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ 
   ๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 
   ๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 
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   ๓) กิจกรรมสงเสริมความรกัชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
   ๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 
   ๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
   ๖) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 
   ๗) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
   ๘) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป 
   ๙) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
   ๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
   ๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

  ๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ  
   สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตลอดจนจัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  
(หลักสูตรสี่ป) 

  ๘.๕ หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอ 
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
   ในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙.๑ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต  

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
  ๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบันดาลใจ
และสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู   
และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มี 
ความแตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนํามาประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 



 มคอ.๑ 
 

๙ 
 

   (๑) การเรียนรูจากกรณีศึกษา  
   (๒) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม  
   (๓) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
   (๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ  
   (๕) การเรียนรูแบบรวมมือ  
   (๖) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ 
   (๗) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนยิม (Constructivism)  
   (๘) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
   (๙) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน  
   (๑๐) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน  
   (๑๑) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
   (๑๒) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
   (๑๓) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
   (๑๕) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
   (๑๖) การเรียนรูดวยการนําตนเอง  
   (๑๗) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส 
   (๑๘) Team-based Learning 
   (๑๙) Workplace-based Learning 
   (๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

  ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  
   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมิน 
ตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัด
และประเมินเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและ
ประเมินเปนกลไกหรือเคร่ืองมือที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูล 
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเก่ียวของในหลักสูตรมีขอมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 
โดยมีกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ดานคือ  ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
๒) ดานความรู  ๓) ดานทักษะทางปญญา  ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี  และ ๖) ดานวิธีวิทยาการ 
จัดการเรียนรู อาทิ 
   (๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง 
    หรือหรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริม 
    ความเปนครู ฯลฯ 
   (๒) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง  
   (๓) การประเมินกรณีศึกษา 
   (๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณ 
    ความเปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 



 มคอ.๑ 
 

๑๐ 
 

   (๕) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเนื้อหารายวิชาที่เนนทฤษฎี  
   (๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา 
    คนควา การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
   (๗) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
  ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา 
  ๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
  ๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา 
  ๑๐.๓ สถานศึกษาที่ รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
การสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามที่คุรสุภากําหนด 

๑๑.  คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต 
  ๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ 
ที่ดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
เปนผูกําหนด 
  ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 
   การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยให 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนคร ูมีความรูความสามารถอยางแทจรงิ 

๑๒.  คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

  ๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมีผลใชบังคบัในปจจุบัน 

   นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  
   ๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตร  
วิชาชีพครูตามท่ีกําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรู 
ความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี 
และสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค รวมแลวไมนอยกวา  
๖๐ ชั่วโมง และ 
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   ๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณ 
นอยกวา ๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนที่มีประสบการณ 
การสอนตั้งแต ๓ ปข้ึนไป และ 
   ๓) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตํารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม 
ผลงานสรางสรรค อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความ 
ภายใน ๕ ปยอนหลัง และ  
   ๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย ๑ ป 
กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ 
การสอนอยางนอย ๑ ป ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ท้ังนี้ใหนับรวม 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 
   หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ ๒ – ๔ 
  ๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถ 
ทักษะดานตางๆ ที่เหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  

๑๓.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
  ๑๓.๑ คณาจารยใหม 
   ๑) การปฐมนิเทศ 
   ๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู  
การจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
   ๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
   ๔) การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
คุณวุฒิและการแตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
  ๑๓.๒ คณาจารยประจําการ 
   ๑) การพัฒนาดานการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและ 
หนวยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและตางประเทศ
สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 
   ๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 
   ๓) การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 
   ๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ  



 มคอ.๑ 
 

๑๒ 
 

๑๔.  สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
  ๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีบทบาทหนาท่ีหลักในการผลิตครู 
ตองมีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู  
  ๑๔.๒ หนวยงานที่ เปนสถาบันการผลิตและพัฒนาครูตองกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
มีแผนกลยุทธและมีบทบาท หนาท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก 
  ๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอ่ืนที่ไมไดทําหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน 
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชให
สามารถดําเนินการตอไปได โดยใหสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครู 
เปนภารกิจหลักเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 
  ๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตรและ 
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หองเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณ 
ในการนําเสนอหนาชั้นเรยีน  
   ๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิต 
สื่อการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิ บัติการดนตรีและนาฏศิลป 
หองปฏิบัติการศิลปะ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมทั้งหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามหลักสูตรวิชาเอก 
ที่เปดสอน 
   ๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน 
   ๔) หองสมุด ท่ีประกอบไปดวยสื่อตางๆ เชน ตําราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ 
มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปดสอน 
   ๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนา
ครกูับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ
ผูสอนงานที่มีคุณภาพ เปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติ 
การสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณ
การทํางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย 
   ๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน 
   ๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรบัการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
  ๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง 
รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย 

๑๕.  การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
ที่สอดคลองกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ 
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธดานผูเรียน  



 มคอ.๑ 
 

๑๓ 
 

การประกันคุณภาพอาจารย การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู ส่ือ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนของผูเรียน 
  ทั้งนี้ ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใช
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซึ่งระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตร 
ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง  
  สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 
  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑ
ขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคลอง 
กับความตองการของการใชครูของประเทศ 

  ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผาน
เกณฑขั้นต่ําตามท่ีสถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนด ใหสถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน 
ตามแนวทางที่เหมาะสม 

  ในปที่ ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑข้ันต่ําของภาษาอังกฤษ 
ใหสูงขึ้นกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนดอัตราสวนรอยละ 
ของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าตามท่ีหลักสูตรกําหนด เพื่อใช
ในการกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได
ในการปฏิบัติงานจริง 

  ใหสถาบันกําหนดเปาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ที่ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน 
มีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามนโยบายของรัฐบาล  

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสูการปฏิบัติ 
  การจัดการศึกษาใหผูเรียนที่ผลลัพธที่พึงประสงคควรใหความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษา 
ที่เปนฐานการจัดการเรียนรู  เชน ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม 
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งตองเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา 
ตัวอยางแนวคิดปรัชญาสําหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้ 
  ๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวย 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคณุวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการ 
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวใน 
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)  



 มคอ.๑ 
 

๑๔ 
 

   ๒)  การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ น้ันแลว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการ
ใหบัณฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ 
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
   สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหคณาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๓ 
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
  ๑๖.๓  การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 
   สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงานใหชัดเจน 
  ๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลว 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมตัิ 
  ๑๖.๕  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ๑) สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ ทักษะภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารย 
อยางชัดเจน  
   ๒) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอ 
ที่จะจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพ่ือใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
   ๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม 
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๔) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสงเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผูสอนและผูเรียนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
และเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลก
ปจจุบันและอนาคต  
   ๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุมวิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดอยางอิสระทั้งจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต 



 มคอ.๑ 
 

๑๕ 
 

ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหรายวิชา 
ที่เลือกเรียนชวยเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจรงิ 
   ๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาส
ฝกประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆที่เขามาศึกษาเพ่ือใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติ 
ที่ดีตอวิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากขึ้นตามลําดับจนถึงปสุดทาย 
ควรจัดประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณ
ดานการสอนเทาน้ัน ทั้งนี้ สถาบันควรมีความรวมมือกับสถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนทําแผน 
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือที่บัณฑิตครูจะสามารถทําหนาท่ีครูไดทันทีเมื่อเขาไปประกอบอาชีพครู 
ในสถานศกึษา 
  ๑๖.๖  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการ 
ของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 
   ๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ 
ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน 
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 
ประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา  โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการ 
ของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
ใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธ 
การประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
   ๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 
อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

  การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ใหเปนไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

 

 



เอกสารแนบทาย มคอ.๑ 
 

๑๖ 
 

เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 
 

กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 
 

 สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา 
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว 
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้  
 กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังนี้ 
 ๑. กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
 ๒. กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 ๓. กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 ๔. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 ๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 ๖. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๗. กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
 ๘. กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 
 ๙. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 ๑๐. กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
 ๑๑. กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
 ๑๒. กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
 ๑๓. กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
 ๑๔. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
 ๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ  
 ๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 

  ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดังนี้ 

๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่ือเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบดาน
และสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 
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๑๗ 
 

  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย  
   ๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็กปฐมวัย 
   ๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเดก็เล็ก 
   ๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
   ๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของ 
    การเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   ๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 
   ๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศกึษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 
   ๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
    ปฐมวัย 
   ๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   ๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 

๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคนพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ระดับประถมศึกษาใหรักและรับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา 
การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เปนผูมีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
มีจิตอาสา รักทองถ่ินและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศกึษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม  

  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
   ๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรียน 
   ๓) ภาษาไทยสําหรับครู  
   ๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
   ๕) คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 
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๑๘ 
 

   ๖) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 
   ๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา   
   ๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา  
   ๙) การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก  
   ๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
   ๑๑) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จรยิธรรม 
   ๑๒) การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเร่ิมเรยีน 
   ๑๓) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน) 
   ๑๔ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
    ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
   ๑๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชีวิต  
   ๑๖) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม 
   ๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก 
   ๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา 
   ๑๙) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 

๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
 ภาษาตางประเทศ 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาภาษาไทย 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ 
โครงสรางภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตางๆ ที่เนนทักษะสัมพันธและวรรณคดี/
วรรณกรรมเปนฐาน เพื่อพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได 
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) หลักภาษา 
    (๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 
    (๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค 
    (๑.๓) อรรถศาสตร 
    (๑.๔) ฉันทลักษณ 
    (๑.๕) ลักษณะโครงสรางของภาษาตางประเทศ ที่ เกี่ยวของกับภาษาไทย เชน ภาษาบาลี 
     สันสกฤต เขมร ฯลฯ 
    (๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 
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๑๙ 
 

   ๒) วรรณคด ีวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
    (๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน วรรณกรรมทางการศึกษา 
     วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 
    (๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 
     วรรณคดี 
   ๓) ทักษะการใชภาษา 
    (๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย 
    (๓.๒) ทักษะ ศลิปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
    (๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใชภาษาในสถานการณตางๆ)  เชน การพูดในโอกาสตางๆ  
     การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ 
    (๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพ่ือสรางสุนทีรยภาพทางภาษา 
    (๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค 
     การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
    (๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจําวันและ 
     ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
    (๓.๗) การใชภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 
   ๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
    (๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย 
    (๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย 
    (๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

   สาขาวิชาภาษาตางประเทศ  
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ตางประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจโครงสราง
ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตาง ๆ ที่เนนทักษะสัมพันธ เพื่อพัฒนาการรู
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนาผูเรียน 
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    (๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ 
    (๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
    (๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ 
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๒๐ 
 

   ๒) ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาตางประเทศ 
    (๒.๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร ไดแก ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษา (Language)  
     โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System) 
     ระบบหนวยคํา (Morphological System) วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (Syntactic 
     and Semantic System)  
    (๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตรประยุกต 
    (๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 
   ๓) วัฒนธรรม 
    (๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปาหมาย (Target Culture)  
    (๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  
    (๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)  
   ๔) วรรณคดี 
    (๔.๑) วรรณคดีภาษาตางประเทศเบ้ืองตนในยุคสมัยตางๆ จนถึงรวมสมัย 
    (๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ 
   ๕) การแปลภาษาตางประเทศ 

๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรม 
ที่ถูกกําหนดข้ึนผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลท่ีแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณ
คณิตศาสตร รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู
และกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัย
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร 
  ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก)  

   สาขาวิชาคณิตศาสตร 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) จํานวนและการดําเนินการ  
   ๒) การวัด  
   ๓) เรขาคณติ  
   ๔) พีชคณิต  
   ๕) สถิติและความนาจะเปน 
   ๖) แคลคูลัส 
   ๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร 
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๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและ
รูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตร
อ่ืนเขาดวยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การผลิตและ
ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพ่ือแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
    (๑.๑) คณิตศาสตร 
    (๑.๒) ฟสิกส 
    (๑.๓) เคมี 
    (๑.๔) ชีววิทยา 
   ๒) วิทยาศาสตรทั่วไป 
    (๒.๑) วิทยาศาสตรโลก 
    (๒.๒) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
    (๒.๓) ดาราศาสตร 
    (๒.๔) ไฟฟาและพลังงาน 
    (๒.๕) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรทั่วไป 

   สาขาวิชาฟสิกส 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส 
    (๒.๑) คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับฟสิกส 
    (๒.๒) กลศาสตร 
    (๒.๓) อุณหพลศาสตร 
    (๒.๔) คลื่น 
    (๒.๕) พลังงาน 
    (๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส 
    (๒.๗) ฟสิกสยุคใหม 
    (๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับฟสิกส 
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   สาขาวิชาเคมี  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี 
    (๒.๑) เคมีอินทรีย 
    (๒.๒) เคมีอนินทรีย 
    (๒.๓) เคมีวิเคราะห 
    (๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับเคมี 

   สาขาวิชาชีววิทยา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา 
    (๒.๑) พฤษศาสตร 
    (๒.๒) พันธุศาสตร 
    (๒.๓) จุลชีววิทยา 
    (๒.๔) สัตววิทยา 
    (๒.๕) นิเวศวิทยา 
    (๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับชีววิทยา 

   สาขาวิชาเทคโนโลยี  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
   ๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี 
    (๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
    (๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น 
    (๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดําเนินการ และการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศอยางปลอดภัย 
    (๒.๔) การใชอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม  
    (๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล 
    (๒.๖) การสืบคน การรวบรวม การวิเคราะห การประมวลผล การเลือกใชแหลงขอมูล 
     ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
    (๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
    (๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบรกิาร 
    (๒.๙) การเพ่ิมมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 
    (๒.๑๐)  วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน 
    (๒.๑๑)  กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธ์ิของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 
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๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู ความเขาใจ 
ในการดํารงชีวิต ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น 
ยอมรับในความแตกตาง รูจักการสรางสมานฉันท มีจิตสํานึกรวมท่ีดีและมีทัศนคติที่ถูกตองเก่ียวกับชาติ
บานเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู 
การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหา
พัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพและรวมสรางสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอยางสรางสรรค ตลอดจนเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาทิ 
   ๑) ปรชัญา ความเชื่อ และศาสนา 
    (๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอ่ืนๆ  
    (๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  
    (๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
    (๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจริยศาสตรแหงศาสนาอ่ืนๆ 
    (๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 
   ๒) ประวัติศาสตร 
    (๒.๑) ประวัติศาสตรไทย 
    (๒.๒) ประวัติศาสตรทองถ่ิน  
    (๒.๓) ประวัติศาสตรสากล 
    (๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร 
   ๓) ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร 
    (๓.๑) ภูมิศาสตรประเทศไทย 
    (๓.๒) ภูมิศาสตรกายภาพ 
    (๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนที่ 
    (๓.๔) สิ่งแวดลอมและประชากร 
   ๔) รัฐศาสตรและนิติศาสตร 
    (๔.๑) ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 
    (๔.๒) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
    (๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 
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   ๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    (๕.๑) ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยา 
    (๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
    (๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล 
   ๖) เศรษฐศาสตร 
    (๖.๑) ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
    (๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

๗. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
 และนันทนาการ 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ 
มีพัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพ่ือการเสริมสราง 
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความแตกตางของผูเรียน 
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย ผูเรียนมีความ
ตระหนักรู มีเจตคติ ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด านสุขภาพจนเปน กิจนิสัย มีสุขภาวะที่ดี 
ทั้งดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ  
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาสุขศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย  
    (๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต   
    (๑.๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
    (๑.๓) การปฏิบัติตนเพ่ือใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย  
    (๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ  
   ๒) เพศศึกษา 
    (๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ  
    (๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
    (๒.๓) การสรางและการรกัษาสัมพันธภาพกับผูอื่น 
    (๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน  
   ๓) โรค โรคตดิตอและการปองกันโรค  
   ๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 
    (๔.๑) ยารักษาโรค 
    (๔.๒) สารเสพติด  
    (๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด 
    (๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค  
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   ๕) สวัสดิศึกษา  
    (๕.๑) อุบัติเหตุ  
    (๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
    (๕.๓) การปฐมพยาบาล  
    (๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
    (๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 
   ๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
    (๖.๑) การเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล 
   ๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน  

   สาขาวิชาพลศึกษา  
   เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความมีน้ําใจนักกีฬา โดยใชกีฬา
และออกกําลังการเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
   ๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
   ๓) ระบบการทํางานของรางกายที่เก่ียวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย 
   ๔) วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวรางกาย 
    การออกกําลังกาย การเลนเกม  และการเลนกีฬา 
   ๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา  
   ๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมและ 
    การประยุกตใช 
   ๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง 
   ๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสรางศักยภาพการเลนกีฬา 
    (๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสําหรับผูเรยีน 
    (๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรียน 
    (๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาแกผู เรียน  
     ทั้งท่ีปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย  
    (๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   สาขาวิชานันทนาการศึกษา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
   ๒) การทํางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
   ๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน 
   ๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ สําหรับคนวัยตางๆ และการประยุกตใชในชีวิตจริง 
    และการทํางาน 
   ๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
   ๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   ๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
   ๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเปนไทย และการอนุรักษ 
     แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน 
   ๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
   ๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 
    (๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสริมหลักสูตร นอกหลักสูตร  
     เพื่อพัฒนาผูเรียน 
    (๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน  

๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
 และนาฏศิลปศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผู เรียนมีความรอบรู ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาขาและบูรณาการ 
ขามศาสตรขามวัฒนธรรม การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป มีความเขาใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัย 
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซึ้ง 
  ตัวอยางสาขาวิชา  

   สาขาวิชาศิลปะ  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
   ๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทศันศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
   ๓) หลักการ รูปแบบ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ 
   ๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน 
   ๕) ศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัยและเทคโนโลยี 
   ๖) จิตรกรรม 
   ๗) ประติมากรรม 
   ๘) ภาพพิมพ 
   ๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรคทางจิตรกรรม 
   ๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
   ๑๑) คอมพิวเตอรอารต จิตรกรรมรวมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
   ๑๒) ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจินตทัศน ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เปนแบบแผนพื้นบาน  
    พื้นเมืองและสากลนิยม 
   ๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศลิป 
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   ๑๔) การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป 
   ๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ  
   ๑๖) ทัศนศิลป นิพนธ 

   สาขาวิชาดนตรี 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรีศึกษา 
   ๒) ทฤษฎีดนตรี 
   ๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 
    (๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ 
    (๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
   ๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศกึษา อาชีวศึกษา 
   ๕) การจัดการเรยีนรูดนตรี 
   ๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี  
   ๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
   ๘) ทักษะดนตรี 
    (๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท 
    (๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง 
    (๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี 
   ๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี 
   ๑๐) การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 

   สาขาวิชานาฏศิลปศกึษา  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ  
   ๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป 
   ๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู 
   ๔) นาฎศิลปไทยพื้นบานสําหรับครู 
   ๕) นาฏศิลปรวมสมัย 
   ๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป 
   ๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป 
   ๘) การจัดการเรยีนรูนาฏศิลปสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ 
   ๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู 
   ๑๐) นาฏศิลปอาเซียน 
   ๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป 
   ๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน 
   ๑๓) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
   ๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป  
   ๑๕) สุนทรียและการวิจารณงานศลิปะการแสดง 
   ๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย   
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๙. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
 และการแนะแนว 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียน
และความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียน
และมีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหารและ 
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบ 
โดยใชเคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) จิตวิทยา 
    (๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
    (๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
    (๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
    (๑.๔) จิตวิทยาสังคม 
   ๒) จิตวิทยาการศึกษา 
    (๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู    
    (๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องตน 
   ๓) การแนะแนว  
    (๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องตนการ  
    (๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวสวนบุคคล   
    (๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
    (๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
     หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม 
    (๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล 
    (๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
    (๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
    (๓.๘) กระบวนการกลุม 
    (๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 
   ๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา 
    (๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรกึษา   
    (๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา   
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๒๙ 
 

    (๔.๓) การใหคําปรึกษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา 
     เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา  
   ๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคําปรึกษา 

๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 
 การศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเทาทันและนําไปประยุกตใช 
ในการพัฒนาผูเรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู 
การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน 
ผูรวมสรางนวัตกรรม  
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)  
    (๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
    (๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม  
    (๑.๓) การประยุกตระบบการเรยีนการสอนในสถานศึกษา  
    (๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย 
    (๑.๕) การศกึษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ 
    (๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจําตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 
     System-TPIS) การกําหนดองคประกอบ ขั้นตอน และแบบจําลองระบบ ประจําตัวครู 
     (ไมใชแผนการสอน) 
   ๒) การวิเคราะหและกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
    (๒.๑) การประยุกตหลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
    (๒.๒) การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารยและผูเรียน 
    (๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารยและผูเรียน 
    (๒.๔) การศกึษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา 
   ๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
    (๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพรและฝกอบรม 
    (๓.๒) การศกึษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม 
    (๓.๓) การสํารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม 
    (๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา 
    (๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ 
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    (๓.๖) การศกึษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม 
    (๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม  
    (๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ  
    (๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ  
    (๓.๑๐)  ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน  
    (๓.๑๑)  การสอนแบบมีสวนรวม 
   ๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)  
    (๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication)  
     หรือ สื่อการศกึษา (Educational Media)  
     - สื่อโสตทัศน (Audio-visual Media) 
     - ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
     - สไลดคอมพิวเตอร (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
     - โปสเตอร และปายโฆษณา (Posters and Billboards) 
     - นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
     - การจัดแสดง (Event Organizing) 
    (๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)  
     อาจประกอบดวยสาระวิชาดังนี้ 
     - สื่อพิมพการศึกษา 
     - วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
     - วิทยุโทรทัศนการศึกษา 
     - ภาพยนตรการศึกษา  
    (๔.๓) คอมพิวเตอรศึกษา  
     - การสอนคอมพิวเตอร  
     - บทเรียนคอมพิวเตอรศึกษา  
     - บทเรียนดิจิทัลออนไลนและออฟไลนผาน OER, MOOC 
     - การศึกษาบนฝามือ (On Palm Education : OPE Model)  
     - ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)  
    (๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  
     - การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ  
     - การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูล 
      เครือขายบริการศูนยความรูอัจฉริยะสําหรับศูนยความรู 
    (๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
     - การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
     - การเรียนทางคอมพิวเตอรพกพา (Mobile Learning) 
     - เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 
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    (๔.๖) สื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา เพ่ือถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม  
     และขนบธรรมเนียมประเพณ ีดังน้ี 
     - นาฏศลิปเพื่อการศึกษา  
     - การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพื่อการศึกษา  
     - ดนตรีพ้ืนเมือง และเพลงเพ่ือการศึกษา 
     - การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบานเพ่ือการศึกษา 
     - การใชนวัตกรรมการส่ือสารการศึกษาพื้นบานที่เหมาะสมกับครูอาจารยและผูเรียน 
      ในบริบทไทยและวิถีไทย 
   ๕) การจัดสภาพแวดลอมการศกึษา (Educational Environment)  
    (๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
     - การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
     - อุทยานการศกึษา  
     - พิพิธภัณฑการศึกษา พิพิธภัณฑโรงเรียน พิพิธภัณฑในชุมชน พิพิธภัณฑชีวิต  
          (Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน 
    (๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ  
     - การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน  
     - การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
     - การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ  
     - มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร  
     - การพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  
      วิถี ศาสนาและความเชื่อ  
    (๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)  
     - การจัดการเรียนการสอนเสมือนจรงิผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ 
     - และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ  
     - การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ  
      กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ 
     - การพัฒนาสถานจําลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกทักษะการสอน 
      แบบจุลภาค 
     - การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
     - การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
      Conferencing and Exhibitions: MICE) 
     - การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา 
   ๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management 
    of Educational Technology and Communication)  
    - การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ 
     เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร 
     แบบพหุผูนํา 
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    - แบบจําลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model, 
     POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต 
    - ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
    - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
   ๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
    and Communication)  
    - การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
    - การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     (บทเรียน ชุดการสอน ส่ือการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
    - การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
     และสื่อสารการศกึษา 
    - ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
    - การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 

๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
 การศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
เขาใจและรูจักใชการวัดและประเมินเพื่อเปาหมายท่ีหลากหลาย เชน การประเมินผลของการเรียนรู  
การประเมินเพ่ือการเรียนรู การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุป 
ผลการเรียนรู การประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สราง 
และเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินทั้งท่ีเปนเคร่ืองมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล 
หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณ 
การเรียนรู สิ่งท่ีตองการประเมิน สามารถวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ 
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถวิเคราะหขอมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับที่เปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล  
มีสมรรถนะในการวิจัยในบรบิทการศึกษาที่เปนสังคมยุคดิจิทัล  
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ   
   ๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒) เปาหมายของการประเมินผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment 
    of learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะ 
    การเรียนรู (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) 
    การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย 
    (diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,  
    self-referenced assessment) ฯลฯ 
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   ๓) ประเภทของเคร่ืองมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ 
    การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 
   ๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก 
    (เชน  paper-based test) และเครื่อ งมือดิจิ ทัล  เช น  computer-based assessment,  
    e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรอืแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 
   ๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อํานาจจําแนก) 
   ๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง) 
   ๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเท่ียง) 
   ๘) คลังขอสอบ 
   ๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน 
    (productive feedback) 

   สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
    การประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกตใชระเบียบ 
    วิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 
   ๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   ๓) นโยบายเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ 
    องคการหรือสถาบันการศึกษา 

   สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ   
   ๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ 
    การวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  
   ๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
   ๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล 
   ๔) แนวโนมและนโยบายที่เก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
    แกปญหา และพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูของครู คุณภาพการศึกษาขององคการหรือ 
    สถาบันการศึกษา 
   ๕) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูการวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยี 
    สมัยใหมและการบูรณาการขามศาสตร  
   ๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน 
    การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 
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๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียนและ 
ความแตกตางของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ   
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหา
และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ใหการบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใชเคร่ืองมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) ความรูพื้นฐาน 
    (๑.๑) มโนทัศนเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ 
     การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  
     Intervention) 
    (๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
    (๑.๓) บทบาทครอบครัว องคกรและหนวยงานตางๆ ชุมชน คานิยมและวัฒนธรรม  
     การมีสวนรวมและรับผิดชอบรวม 
   ๒) ประเภทและลักษณะของผูเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ 
    (๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการลาชาในเด็ก 
    (๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศกึษา 
    (๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา 
    (๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริม 
     พัฒนาการ 
   ๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู 
    (๓.๑) การคัดกรอง ประเมนิ เทคนิค วิธีการ และการนําไปใชในการจัดทํา 
     แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)  
     แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)  
     แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)  
     และแผนการเปลี่ยนผาน (Individualize Transition Plan : ITP)  
    (๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐานหรือวิทยาการ 
     วิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
    (๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดํารงชีวิต  
         (Expanded or Functional Curriculum)  
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    (๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
    (๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี  
     ส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามหลักการ 
     การออกแบบการเรียนรูเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 
    (๓.๖) การสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
    (๓.๗) การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
    (๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
    (๓.๙) การเตรียมพรอมในวิกฤตการณฉุกเฉิน 
   ๔) การสื่อสาร 
    (๔.๑) การสื่อสารที่มผีลตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ  
    (๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการส่ือสาร 
   ๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือ 
    ระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟู 
    สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 
   ๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
    (๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
    (๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลําเอียง และความแตกตางทางแนวคิดท่ีมีผลตอการทํางาน 
    (๖.๓) ตนแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 

๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 และการศึกษาเพ่ือชุมชน 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรูทองถ่ิน 
แบบมีสวนรวม การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ 
ขอบขายสาระความรู การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและ
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุกชวงวัยเพ่ือใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเปนผูรวมสราง
นวัตกรรม 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
   ๒) หนวยงานและองคกรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศยัและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
   ๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ 
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   ๔) การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
   ๕) การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย 
   ๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
   ๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู 
   ๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
   ๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม 
   ๑๐) การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
   ๑๑) การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม  
   ๑๒) การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางย่ังยืน 
   ๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  

   สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือชุมชน 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน  
   ๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน     
   ๓) การจัดการศึกษาระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน  
   ๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน 
   ๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   ๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู 
   ๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 
   ๘) ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 
   ๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
   ๑๐) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  
   ๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
   ๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม  

๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
 สารสนเทศศึกษา 
  ผลลัพธการเรียนรู 
  ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา แนวโนมของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติ 
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีตอสังคม องคกรที่เก่ียวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีความรูความสามารถ 
ในการบริหารและการบริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู  การประเมินผล 
การเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
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  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศกึษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) การบริหารหองสมุดโรงเรียนสมัยใหม การกําหนดกลยุทธการบริหารหองสมุดโรงเรียน 
    ใหสอดคลองกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโนม 
    และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเชื่อมโยง 
    กับบทบาทของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีน  
   ๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรียนและครู ในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และ 
    การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและการบริการ 
    ของหองสมุด 
   ๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก 
    หองสมุด ที่ตรงกับความตองการของครูและนักเรียน และสรางกลไกการเขาถึงและ 
    ใชประโยชนจากระบบไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
    ของนักเรียน ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริม 
    การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
   ๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู รวมทั้ง 
    การรวมมือกับครูผูสอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในการจัดการเรียน 
    การสอนรายวิชาตางๆ 
   ๗) ความรวมมือและการสรางเครือขายภายในและชุมชน  การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ 
    ถายทอดองคความรู สงเสริมการใชหองสมุดแกผูเรียน ครู อาจารย ในโรงเรียนและชุมชน 
   ๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
    สื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลน   การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
    พรรณนา สถิติ การเขียนอางอิง และเขียนรายงานการวิจัย  

๑๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
  ตัวอยางสาขาวิชา 

   สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งดานพืช สัตว อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใชเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงจากแหลง
สารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และจรรยาบรรณ 
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสราง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศกึษา 
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   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
   ๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเกษตรกรรม ทั้งดานพืช สัตว  
   ๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป  
   ๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร  
   ๔) การใชเคร่ืองมือที่เก่ียวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
   ๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร 

   สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศกึษา 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งดานกับคหกรรม การใชเคร่ืองมือที่เก่ียวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู 
โดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความม่ันคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาท่ีทันสมัย การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน 
ใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน 
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมดานคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา 
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะ 
ที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) ปรชัญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร  
   ๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร 
   ๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร  
   ๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ  จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

   สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
   ผลลัพธการเรียนรู 
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญชี การใชเครื่องมือท่ีเกี่ยวของ 
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี 
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตรศึกษา 
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
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ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกร 
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผู เรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
   ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
   ๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา  
   ๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี  
   ๓) เศรษฐศาสตร  
   ๔) การขายและการตลาด   
   ๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ  
   ๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ  

   สาขาวิชาอาชีวศกึษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
   ผลลัพธการเรียนรู  
   ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ  
โดยมีเนื้อหาที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต การรูเทาทัน 
การเปลี่ยนแปลง การนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอยางสรางสรรค 
และทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัด 
การเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู 
รวมกับวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การประเมินผล 
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ 
ในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานหรือองคกรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสรมิใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและ
การงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
   ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู 
   ๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
   ๒) งานชางสําหรับครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรม 
    ประดิษฐ เปนตน 
   ๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 
   ๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

*************************************** 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ฉ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) 
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