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                                        หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย   :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ       :    Bachelor of Education Program in Chemistry 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :    ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

 ชื่อย่อ   :    ค.บ. (เคมี)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :    Bachelor of Education (Chemistry) 

 ชื่อย่อ :    B.Ed. (Chemistry) 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
สาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   

มคอ. 2 
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5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาเคมี (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  26 มีนาคม  2562 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  11  เมษายน  2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

         ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 
2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1  ครูและอาจารย์สาขาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
8.2  ครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
8.3  นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน 
8.4  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ 
8.5  นักวิชาการทางการศึกษาด้านเคมี 
8.6  ครูภาครัฐและเอกชน



 
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายระมัด โชชัย รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

2538 
2520 
2517 

2 นางพรเพ็ญ โชชัย รองศาสตราจารย ์ กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2521 
2519 

3 นางสาวชญาดา กลิน่จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2548 
2545 

4 นางสาวศิรประภา มีรอด อาจารย์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2552 
2548 
2550 

5 นายศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล อาจารย์ ปร.ด. (เคม)ี 
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2562 
2553 
2550 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อม ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้  
รวมไปถึงสร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้  
ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
องค์ความรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ตลอดจนระบบการศึกษา ซึ่งบทบาทหน้าที่ของครูจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนา
เศรษฐกิจไปพัฒนาการเรียนการสอน  การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น   
รวมถึงการประยุกต์วิชาการและวิชาชีพครูควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสาน 
กับจุดแข็งในสังคมไทย เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ ในอันที่จะผลิตครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพให้แก่สังคมไทยต่อไป 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ          
มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้   เป็น
ครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา  เพ่ือให้มีครูที่มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม  ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม อนาคตซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จะส่งผลในการผลิต
ก าลังคนที่เป็นนักการศึกษาเคมีที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านเคมี                
ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการผลิตครูทางเคมีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนา

ท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 



 
 
6 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้  
   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ 
             ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
          13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 

   13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 
 14.1 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ              
ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ก าหนดจ านวนหน่วยกิต              ตาม
โครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  14.2 จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการด าเนินการตามหลักสูตรที่ผ่านมา 
และร่วมกันก าหนดทิศทางในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                      สาขาครุศาสตร์
และสาขา ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 
  14.3 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่างการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี (4 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  14.4 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตมาร่วมวิพากษ์  
  14.5 ปรับปรุงและจัดท าเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี)                      (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ครูเคมีสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษา  และพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
1.2  ความส าคัญ   

ครูเคมีเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญต่อประเทศชาติ ดังนั้นการผลิตครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทางเคมีทุกระดับควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหลักสูตร                      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะเป็นไปตามแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 

1.3  วัตถุประสงค์  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการผลิตบัณฑิตครูให้         

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาเคมี และวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา  
ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนา หรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
  1.3.2  ศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจน           
มีความสนใจ และใฝ่หาความรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ                   
การเปลี่ยนแปลงของโลก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรม 
  1.3.3  มีทักษะการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ           
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา  
ตลอดจนสามารถน าไปใช้พัฒนาหรือแก้ปัญหาของท้องถิ่นเหมาะสม  

1.3.4  มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมีอย่างลึกซ้ึงและระเบียบ
วิธีทางเคมีเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.5  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนปัญหาอ่ืน มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้น า แสวงหาทางเลือกใหม่ที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  1.3.6  มีทักษะการจัดการเรียนและน าความรู้ทางเคมี และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งจิตวิทยาศาสตร์ไปใช้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ 

  



 
 
8 

 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรสี่ปี) มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ 
และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1.4.1  มีค่านิยมร่วม  ตระหนักและยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู                  
การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพ
ครูและชุมชน 
 1.4.2  เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้
และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
   1.4.3  เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.4.4  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความฉลาดดิจิทัล 
ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 1.4.5  เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชา
และผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ 
และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนา
ตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

1.4.6  พลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  รวมทั้ง
มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
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       1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 1. มีความรอบรู้เนื้อหาและทักษะปฏิบัติการหลักวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

2. มีความรอบรู้เนื้อหาและทักษะปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปีที่ 2 1.   มีความรอบรู้เนื้อหาและทักษะปฏิบัติการเคมีขั้นสูง 
ชั้นปีที่ 3 1. มีความรอบรู้เนื้อหาและทักษะปฏิบัติการเคมีขั้นสูง 

2. มีทักษะทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มีทักษะการสอนเคมี 

ชั้นปีที่ 4 1.  นักศึกษาเป็นครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เคมีระดับมัธยมศึกษาเทียบเท่าครู
ประจ าการ 

    1.6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
          ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ เช่น               
วิชาเคมี ผู้ เรียนมีองค์ความรู้ที่ เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ  สามารถติดตามและรู้ เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและศาสตร์
อ่ืนเข้าด้วยกัน อีกท้ังเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้าม
ศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน และการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด 2557 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
หรือเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

หลักฐาน  
- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียนการสอน 

หลักฐาน  
- แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา 
(มคอ. 3, มคอ. 5) 
ตัวบ่งชี้ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับผลงานการวิจัยใหม่
ในศาสตร์ของตนเองในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใหม่ของ
องค์กรวิชาชีพ 

1. ติดตามศึกษากา
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
สมาคมวิชาชีพและของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

หลักฐาน  
- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรครศุา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ตัวบ่งชี้ 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้ใช้บัณฑิตทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร / 
ต ารา / สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

หลักฐาน  
-  เอกสาร / ต ารา / สื่อประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 

5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

หลักฐาน  
- โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
ตัวบ่งชี้ 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ 

หลักฐาน  
- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน  
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- วิจัย / ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักฐาน  
- ผลการวิจัย / ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย / ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติม

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา และดุลยพินิจของ
อธิการบดี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน  เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเรื่องการรับสมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.2.3  ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบต่างๆ ตามที่คณะก าหนด 
2.2.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่น ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)   
     
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
ค่าลงทะเบียน 1,140,000 1,710,000 2,280,000 2,280,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวมรายรับ 1,320,000 1,980,000 2,640,000 2,640,000 
    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
งบค าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 คน (เงินเดือน) 

1,872,000 1,946,880 2,024,755 2,105,745 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอ่ืนๆในหลักสูตร 

132,000 132,000 132,000 132,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการ ทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ) 

150,000 150,000 150,000 150,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 

30,000 60,000 90,000 120,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวมงบด าเนินการเฉพาะข้อ 2-5* 342,000 372,000 402,000 432,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 16,000 

 
  2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร * วิเคราะห์ความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต เช่น 
พิจารณาจากรายรับรายจ่าย จ านวนนักศึกษาตลอด 4 ปี   

2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต         รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1.5 เลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

           2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                            ไม่น้อยกว่า    39 หน่วยกิต 
                 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                                            จ านวน    25 หน่วยกิต 
                 2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนใน    

สถานศึกษา 
จ านวน 14 หน่วยกิต 

           2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า    66 หน่วยกิต 
                2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
                2.2.2 วิชาเอกเลือก                                            

จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 

  45 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร    
        1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  
            การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาเคมี คือ 402) 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
        เลขตัวที่ 5    บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
 เลข 1  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีพ้ืนฐาน เคมีทั่วไป ภาษาอังกฤษส าหรับเคมี 
 เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์ 
 เลข 3  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
 เลข 4  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 เลข 5  หมายถึง กลุ่มวิชาชีวเคมี 
 เลข 6  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 

 เลข 7  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม อาหาร สี
ปิโตรเลียม            

 เลข 8  หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีพอลิเมอร์ สิ่งทอ ยาง  
                  เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา โครงการวิจัย การเรียนรู้การจัดการ

ห้องเรียนเคมี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี             
           เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
        2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น   หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท   หมายถึง   จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ 
ป   หมายถึง   จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์  
อ   หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต   
บังคับเรียน     จ านวน    6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน      ไม่น้อยกว่า 6

 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม        3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม   3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business Initiation 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s philosophy for Local Development 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า     3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    จ านวน  25 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท–ป–อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Curriculum and Learning Management Science 
1032101         นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 

Innovation and Digital Technology for Learning   
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 

Research and Development for Learning Innovation  
1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้      3(3-0-6)
   Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5)  

Ethics for Professional Teachers 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 

Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 

Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 

Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 

Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 

Communicative Thai for Teachers 
         2.1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน       14         หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        (ท–ป–อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 

Practicum in Teaching Profession Institution  1  
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 

Practicum in Teaching Profession Institution  2  
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 

Internship 1  
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

Internship 2 
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    2.2 กลุ่มวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 66     หน่วยกิต 
           2.2.1 วิชาเอกบังคับ                     จ านวน     45 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 
4011303 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

Principle of Physics 
     3(2-2-5) 

4021104 หลักเคมี 
Principle of Chemistry 

     3(2-2-5) 

4021112 ความปลอดภัยทางเคมี 
Chemical Safety 

     3(2-2-5) 

4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 
English for Chemistry Teacher  

     3(2-2-5) 

4021601 เคมีวิเคราะห์  
Analytical Chemistry 

     3(2-2-5) 

4022202 เคมีอนินทรีย์ 
Inorganic Chemistry 

     3(2-2-5) 

4022302 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

     3(2-2-5) 

4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry 

     3(2-2-5) 

4022502 ชีวเคมี  
Biochemistry 

     3(2-2-5) 

4022701 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ  
Learning Activities for Integrated Chemistry 

     3(2-2-5) 

4023613 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
Instrumental Methods of Chemical Analysis 

     3(2-2-5) 

4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี  
Research Methodology in Chemistry 

     3(2-2-5) 

4023903 สัมมนาทางเคมี  
Seminar in Chemistry 

     1(0-2-1) 

4024907 โครงการวิจัยทางเคมี  
Research Project in Chemistry 

     2(0-4-2) 

4031104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Principle of Biochemistry 

     3(2-2-5) 

4091101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Principle of Mathematics 

     3(2-2-5) 
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2) วิชาเอกเลือก    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     21   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     น(ท-ป-อ) 
4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 

Computer Applications in Chemistry 
     2(1-2-3) 

4022702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 
Media Educational And Chemistry Innovation 

     3(2-2-5) 

4023303 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Natural Product Chemistry 

     3(2-2-5) 

4023304 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Chemistry of Community Products 

     3(2-2-5) 

4023605 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 
Spectroscopic Methods for Organic Chemistry 

     3(2-2-5) 

4023703 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
Science Comunication 

     3(2-2-5) 

4023704 สะเต็มศึกษา 
STEM Education 

     3(2-2-5) 

4023705 เคมีในชีวิตประจ าวัน 
Chemistry for Life 

     3(2-2-5) 

4023706 เคมีเครื่องส าอาง 
Chemistry of Cosmetic 

     3(2-2-5) 

4023722 เคมีอุตสาหกรรม 
Industrial Chemistry 

     3(2-2-5) 

4023732 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
Petroleum Technology and Petrochemistry 

     3(2-2-5) 

4023773 เคมีเกี่ยวกับสี 
Chemistry of Color 

     3(2-2-5) 

4023802 เคมีพอลิเมอร์ 
Chemistry of Polymer 

     3(2-2-5) 

4023908 การจัดการเรียนรู้เคมี  
Learning Management for Chemistry 

     3(2-2-5) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า              6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้  
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 3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
วิชาเอก 4021104 หลักเคมี 3(2-2-5) 

4091101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
4031104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20 
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 
วิชาเอก 4011303 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 

4021601 เคมีวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 3(2-2-5) 
4021112 ความปลอดภัยทางเคมี 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

เรียนรู้ 
3(2-2-5) 

วิชาเอก 4022302 เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
4022202 เคมีอนินทรีย์ 3(2-2-5) 
4022502 ชีวเคมี 3(2-2-5) 

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

รวมหน่วยกิต 22 
 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 
 

1102101 คุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นครูมือ
อาชีพ 

3(2-2-5) 

1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2 1(0-2-1) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ชุมชน 
2(1-2-3) 

วิชาเอก 4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
4022701 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ  3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 
 

1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1213103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3 1(0-2-1) 
วิชาเอก 4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3(2-2-5) 

4023903 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 
วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
วิชาเอก 4023613 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 21 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

วิชาเอก 4024907 โครงการวิจัยทางเคมี       2(0-4-2) 
รวมหน่วยกิต 8 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ค 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จ 

1 นายระมัด   โชชัย รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

2538 
2520 
2517 

2 นางพรเพ็ญ  โชชัย รองศาสตราจารย ์ กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2521 
2519 

3 นางสาวชญาดา  กลิน่จันทร์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด (เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2548 
2545 

4 นางสาวศิรประภา มีรอด อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2552 
2548 
2550 

5 นายศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2562 
2553 
2550 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1  นางสาวชญาดา กลิน่จันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด (เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 
2548 
2545 

2 นายระมัด โชชัย รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

2538 
2520 
2517 

3 นางพรเพ็ญ โชชัย รองศาสตราจารย ์ กศ.ม.(เคมี) 
กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2521 
2519 

4 นางสาวศิรประภา มีรอด อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 
ป.คร ู

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2552 
2548 
2550 

5 นายศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2562 
2553 
2550 

6 นายปรีชา ปัญญา รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 
ค.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชรเพชร 

2547 
2541 
2539 

7 นางขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2555 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม 

2542 
2538 

8 นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบนัราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2551 
2546 

9 นางสาวราตรี บุม ี อาจารย ์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2551 

10 นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2551 

11 นางสาวอัจฉรา ใจด ี อาจารย ์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

2559 
2555 
2552 

12 นายขวัญชัย     ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558 
2554 
2545 

13 นางสาวจารุนนัท ์
ขวัญแน่น  

อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2558 
2551 
2547 

14 นายเฉลิม  ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  

2553 
 

2550 



30 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

15 นายชัยรัตน ์ บุม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบนัราชภัฏนครปฐม  

2561 
2542 

 
2544 
2539 

16 นายชูวิทย ์ ไชยเบา้  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวทิยาลัย  

2548 
2546 

17 นายทวนทอง   
เชาวกีรติพงศ ์ 

รองศาสตรจารย ์ Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2535 
2523 

 
2520 

18 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รองศาสตราจารย ์ M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529 
2525 

19 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์  อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แขนงวิชคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร  

2561 
2552 

 
2547 

20 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2559 
2550 
2547 

21 นางสาวเบญจวรรณ  อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชัยปลดั  ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2546 

22 นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย ์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2556 
2546 
2534 

23 นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 

2560 
2552 
2548 
2547 

24 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

25 นางพสิมัย รบชนะชัย  
พูลสุข  

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสงัคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549 
2527 
2517 

26 นายภูมิพิพฒัน์  
รักพรมงคล  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมนิผลการศึกษา)  
 

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

27 นายมนตรี หลินภ ู อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554  
2551  
2546  

 

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ศน.บ. (อังกฤษ)  

28 นายยุทธนา พันธ์มี  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบนัราชภัฏก าแพงเพชร  

2554  
 
2550  
2541  

29 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร)์  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
สถาบนัราชภัฏเลย  

2551  
2541  
2538  

30 นายเลเกีย เขียวดี  อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร)์  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2562 
2555  
2546  

31 นายวชิระ พิมพ์ทอง  อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวทิยา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552  
2549  

32 นายวชิระ  วิชชุวรนนัท ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550  
2532  
2528  

33 นายวิวฒัน ์ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัรังสิต  

2561 
2555  
2550  

34 นายศรวัส ศิริ  อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

2561 
2556  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต)  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  2251  

35 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550  
2546  

36 นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534  
2523  
 
2519  

37 นางสาวสุณี บุญพทิักษ ์ รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชา
พัฒนาทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั)  
 
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554  
 
2534  
 
2527  

38 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส   

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2555  
 
2536  
2530  

39 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบนัราชภัฏพบิูลสงคราม  

2557  
2544  
2541  

 
       



34 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ประกอบด้วย การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดย
อิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู
ระยะเวลา 1 ปี 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
     งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน  
ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
  4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน 
   2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่
อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
 
  4.2 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 และ 3  
  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
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  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
  ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2 
และ 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 เป็นการท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
    5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย  
   5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
   5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
   5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
   5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
  5.3 ช่วงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  
  5.4 จ านวนหน่วยกิต  
   ไม่นับหน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ  
      5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่

ปรึกษา    
    5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างาน

ของนักศึกษา 
    5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท าโครงงานหรือวิจัย   
   5.6 กระบวนการประเมินผล   
   5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
   5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชา/อาจารย์อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจา
และเอกสาร โปสเตอร์  
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   5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน 
ผลงานที่เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ความสามารถด้านการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่
รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักใน
คุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไป
บูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ 
เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้            
ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอ
ปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของ
ตนเองได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  
การตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  และแสดงถึง การมี
เมตตา  กรุณา  และความ
เสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกาย
และปฏิบัติตนที่เหมาะสม  
ถูกต้อง  ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา
ดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา  (Problem  
Based  Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด  วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง   พูด   
อ่าน   เขียน   และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็น
ความส าคัญ และฝึกให้มีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
สืบค้น   ค้นคว้าแหล่งข้อมูล   
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึงรู้เท่า
ทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้
ภาษา และบุคลิกภาพ 



 
 

ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                

1551003 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบวดัมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                



 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม 

               



 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสงัคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภวิัตน์และทอ้งถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเร่ิมการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                



 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชวีิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 
ประจ าวัน 

               

4001003 การอนุรักษสิ์ง่แวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

               

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์                



 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวนั                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิต
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มี
ความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และสามารถพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ อง 
ประพฤติ ตน  เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แก่ ศิ ษย์  
ครอบครั ว  สั งคมและประ เทศชาติ  และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4  มีความกล้ าหาญและแสดงออกทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและ
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้ อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูล
บิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
อภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) โดยแบ่ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการท างานกลุ่มและเสนอ
ประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญ
ในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบวิชาชีพครู โดยเน้น
การวิเคราะห์ เสนอและ
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคม หาแนวทาง
แก้ไขโดยเน้นกระบวนการ
ประชาธิปไตย การรับฟัง
และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อภิปราย วิเคราะห์ และ
น าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทาง
ภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เขียนและ
วิเคราะห์งานเขียนเพ่ือให้
เห็นความแตกต่างและ

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน(Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) 
และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้ า วหน้ า ด้ านวิทยาการและน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

สอดคล้องด้านวัฒนธรรม
จากการแปลวรรณดี ร้อย
แก้วและ ร้อยกรอง ท า
โครงงานเพ่ือสร้างนวัตกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาและจัดนิทรรศการณ์
แสดงงานเขียน วรรณกรรม
ของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบร่วมสมัย 



47 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.4 มีความรู้ และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด  ค้นหา วิ เคราะห์ข้อ เท็จจริง  และ
ประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มี
ส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึ งถึ งความรู้  หลั กการทางทฤษฎี  
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค ์
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัย
และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์
และอภิปรายตามประเด็นที่
ก าหนดในบทเรียนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงและพลวัตของ
โลก โดยเนินกระบวนการ
กลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
การด าเนินงาน โดยศึกษา
และประยุกต์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น า
และผู้ ต ามที่ ดี  มี สั ม พัน ธภาพผู้ ร่ ว ม ง าน 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การท างานเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน โดยมีการแบ่ ง
หน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่ มอย่ าง
ชั ด เ จนต ามภ า ร ะ ง านที่
ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ต่อส่ วนรวมทั้ งด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม  
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อ
ผู้ เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ มและ
ระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การ
สื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี  ในการ
ตรวจสอบความน่า เชื่ อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้ งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การท างานเป็นกลุ่มหรือ
โครงงาน โดยมีการแบ่ง
หน้าที่และก าหนดบทบาท
ของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่
ก าหนดโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในก
สร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียนการจัดการ
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้
ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียน
ที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่ านการลงมื อปฏิบั ติ และการท า งาน ใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดกการการเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณา
การการท างานกับการเรียนรู้และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความ
ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อ
ก า ร เ รี ย น  แหล่ ง วิ ทย าก าร  เทค โน โลยี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดา

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ 
การจัดท าแผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน 
การประเมินผู้เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน การ
สอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยเน้น
การประยุกต์ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่พัฒนา
ผู้เรียนและออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา 
และการปฏิบัติการสอน
ระหว่างเรียนและใน
สถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน
ผ่านการสังเกตการสอนและ
การสัมภาษณ์หรือการ
สนทนา 
 

- แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคลด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบประเมินการ
ด าเนินการสอนจาก
โรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษที่๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้  
ทักษะการรู้ เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

   กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         

1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู ้                         
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ 
             การเรียนรู ้

                        

1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          

1043102  การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                           
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู 
             มืออาชีพ  

                        

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
              การพัฒาชุมชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารส าหรับ ครู 1                         

1212102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารส าหรับ ครู 2                         

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ คร ู3                         

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                         
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 

กลุ่มวชิา / รหัสวิชา / ชื่อ
วิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 
1002101 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพ
ระหว่างเรียน 1 

                        

1003102 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพ
ระหว่างเรียน 2  

                        

1004103 การปฏบิติัการสอนใน
สถานศึกษา 1                          

1004104 การปฏบิติัการสอนใน
สถานศึกษา 2  
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาเอก 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

4011303 ฟิสิกส์พื้นฐาน                         
4021104 หลักเคม ี                         
4021112 ความปลอดภัยทางเคม ี                         
4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครู

เคม ี
 

       
 

               

4021601 เคมีวิเคราะห ์                         
4021701 การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในทางเคม ี
 

                       

4022202 เคมีอนินทรีย ์                         
4022302 เคมีอินทรีย ์                         
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส ์                         
4022502 ชีวเคมี                         
4022701 การจัดกิจกรรมเคมี

บูรณาการ                         

4022702 การสร้างสื่อและ
นวัตกรรมทางเคม ี         
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

4023303 เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

                        

4023304 เคมีและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

                        

4023605 สเปกโทรสโกปสี าหรับ
เคมีอินทรีย ์

        
 

               

4023613 การวิเคราะห์ทางเคมี
ด้วยเครื่องมือ 

        
 

               

4023703 การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร ์         

 
               

4023704 สะเต็มศึกษา                         
4023705 เคมีในชีวิตประจ าวัน                         
4023706 เคมีเครื่องส าอาง                         
4023722 เคมีอุตสาหกรรม                         
4023732 เทคโนโลยีปิโตรเคม ี                         
4023773 เคมีเกี่ยวกับส ี                         
4023802 เคมีพอลิเมอร ์                         
4023902 ระเบียบวิธีวิจยัทางเคม ี                         
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

4023903 สัมมนาทางเคม ี                         
4023908 การจัดการเรยีนรู้เคมี                          
4024907 โครงการวิจัยทางเคม ี                         
4031104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                         
4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                         



 
 

หมวดที ่5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

1.1 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค  
1.2 การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา                 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  
  1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ  
ในมคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอย่างน้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  
   4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
   4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
   4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ
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   4.5 สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก
มีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
   4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
 1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 3. สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการ 

ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00  
 3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
 

 
หมวดที ่6  

การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ให้เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท หน้าที่ ภารกิจต่างๆ ในคณะ และในมหาวิทยาลัยในฐานะ
อาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
       1.1 มีการแนะน าหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ คู่มือกิจกรรม กฎระเบียบต่างๆ เอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ 
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 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน และการนิเทศ 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน          
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการ 
สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน การประชุมอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น   
 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ   
 2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาผลงานทางด้าน
วิจัย ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 2.2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม  
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ         
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
คณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย 
 2.2.6 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทาง 
วิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
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หมวดที ่7  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1 มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์
เป็นอย่างด ี
 2.3 มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
 2.5 มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6 มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
 2.7 มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยได้ 
 2.9 สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัด
คุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ความสุข การเตรียมทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
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  ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะ
หรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 3.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรก าหนดวิธีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าซึ่งจะ
ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 

 2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีท่ีผู้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

 3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น  ต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม 
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ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 
บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

 4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ 
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้
บัณฑิต ร่วมกันวางแผนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา มีการก ากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์
ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์  

คณาจารย์ใหม่ 
  1. การปฐมนิเทศ 
  2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
  4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

คณาจารย์ประจ าการ 
  1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
  2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 5.2 การเรียนการสอน 

 ระบบทวิภาค 1 ปี  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ             
15 สัปดาห์ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือการทดสอบ
ย่อย การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้งแบบอิงกลุ่ม
และอิงเกณฑ์ จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาคดังนี้ รายวิชา
ทฤษฏี 60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็น
ประจ าทุกป ีส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
  1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการ 
ผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องจ าลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
  4. มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อ
ต่าง ๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 
  5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (School 
Integrated Learning: SIL) อย่างหลากหลาย 
  1. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
  2. ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของคณาจารย์ 
นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพ่ิมเติมโดยอ้างอิงจาก
งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับ
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 

x x x x x 

15. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50% ที่ส าเร็จ
ในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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หมวดที ่8  
การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน     
        กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา การเรียน
การสอนนั้น  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ พิจารณา
จากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน การน าเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  ขณะ
ด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน วิธีสอน 
        การทดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
       การประเมินการสอนจากนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา  การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรและการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา  
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า  เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่  5  และอาจต้อง ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา  ตลอดจนติดตามประเมินความรู้
และความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า                 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

2.2 ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ผู้ใช้หลักสูตร  เพื่อประกอบการประเมิน 

2.3  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน สถาบันการศึกษา  และหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

2.4  การประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา  
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ ในหมวดที่ 7            
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาค
การศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงาน
ผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที 
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในและ
สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงาน
เพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
     
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
 หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจา
และลายลักษณ ์
 Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from various 
information resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, including 
to present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
 หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 Principles, language usage and communication to achieve communication 
purposes, including to practice speaking and writing as well as an assessment of speaking 
and writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
 การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, listening 
to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
 โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 This course emphasizes on English structure and forms based on diverse situations 
and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing for 
communication. 
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1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 
English for Standardized Test 

ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  

ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน
และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

Formats of English standardized test such as TOEIC, TOEFL IELTS, CU-TEP etc. 
review in grammar, vocabulary for standardized test 

Various formats of testing technics, time management for listening, reading and 
writing tests in various situations 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์
จริง 
 Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing 
various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese 
vocabularies and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday life for 
applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for 
communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
 ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การ
ซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของ
ประเทศท่ีดี  
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Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as 
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other 
situations that related to businesses, to behave as a nice country host. 
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้
ในสถานการณ์จริง 
 Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, and 
writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with Korean 
vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
 การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies and 
idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์
จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and 
writing for short sentences and passages including storytelling and explaining with Burmese 
vocabularies and expressions for basic communication. 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 

พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย 
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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 Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological 
factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, emotional 
intelligence, self-understanding, self-development, human relations, teamwork, and social 
living with happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
 กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้
ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical thinking, 
decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem 
solution and idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
 ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human beings, 
the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human beings, 
application for ethical principle to develop the quality of life for individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
 ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and religious 
doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical principles 
for happy life and peaceful society. 
 
 
 
 
 
  



72 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
 ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท 
ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 Fundamental components of music, Thai musical instruments, western musical 
instruments, the combination of Thai and western musical bands, common forms, 
dominant composers, and masterpiece of literary work.  
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
 ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, 
leadership development, decision, motivation and encouragement, communication and 
teamwork development, confliction management and charging management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 Definition, importance and components of personality, personality development 
in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนา
ส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, ASEAN 
and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global interaction, 
global mindset, a modern worldview of politic, economy, society and culture, national 
state and nationalism, civic community, peach studies, religions for new world, global 
citizenship, gender and sexuality and modern society. 
 
2501005 พลเมืองที่เข้มแข็ง      3(3-0-6) 

Potency Citizenship 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ 
กติกาของสังคมกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิตอาสาและจิต 

Project implementation, express of respect for a human dignity, accept individual 
differences, equality, human rights, freedom and living together in Thai society and 
peaceful world society according to the principle of peace, Create and follow the social 
rules, legal related, governing form, ideal, the democratic form of government with the 
King as Head of State, own democratic Thai citizen duties, have strength citizen and the 
right of others with reasonably, conscious mind, own responsibility and service mind 
 
 
 
 
  



74 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
 แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and Asian 
countries including to explore the transformation of agriculture to industrial society and 
modernity to post modernity with discourses in accordance, development and 
transformation of socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of globalization 
and social movement of localization. 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา 
การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
 Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, culture, 
ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free circulation, 
service, investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, agriculture, 
education, sports, health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
 ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Ecology, human beings, community, environment, relations among human 
beings, community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human  

activities on environment such as energy consumption and agriculture, 
solutions to the problem of environment ethics, conservation principles, participation in 
integrative management, and sustainable development.  
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2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
 ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 

Local resources management with systematic integrative  management focusing 
on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, participation, 
sufficiency, environment management, sustainable development, and geographic 
information technology in order to emphasize community, locality, and sustainability. 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
 แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบ
การปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai 
democratic development including political process, role and duties of political 
institutions, governing management, analyzing problems and future tendency of Thai 
politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
 ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
 ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุง
ธุรกิจ 
 Definition, significance and processes of business initiation, business readiness 
assessment, searching for business opportunities, business planning, market entry and 
business assessment and improvement. 
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3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
 การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้
เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 Financial planning and management in daily life for personal and family future, 
saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal and 
investment loans, how to spend money for healthcare, relaxation and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
 แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness on 
implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and 
responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
 ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้
เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 Definition, principles, and guidelines for living based on the sufficiency economy 
philosophy, learning from actions in order to produce sharing-mind, volunteer, and being 
a good role model of sufficient ways of life, continuation of local wisdom in the context 
of new-age society, conceptual model of sufficiency economy philosophy to know the 
truth of life, adoption the sufficient economy philosophy’s principles to live in the 
changing society appropriately. 
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างาน
โดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
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Concept and principle of royal initiative project, apply In principle of royal work, 
Sufficiency Economy Philosophy and daily sustainable development concept, analyze in 
wisdom strategy prototype community development according to the King's philosophy 
to be concrete development and cooperate to work by holistic Integration with area 
networks 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                      น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพ่ือพัฒนา

ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
Principle concept, theories about 5CS skills by integrating, apply to develop life 

skills and quality profession in 21st century 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 

 Sports and Recreation for Quality of Life 
ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและ
นันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

The significance and the necessity of sports and recreational activities to improve 
the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport and 
recreational activities on physical, mental, emotional and social, assessment of one’s 
health, select of types of sports and recreations, train of basic sport skills and to organize 
the recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

 Exercise for Health 
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน

ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือก
กิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and procedures 
of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the selection of 
physical activities in accordance the exercises properly, using the equipment and 
exercises, training exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
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4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              

 Science and Technology for Daily Life 
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
The definition of science and technology, elements and the process of acquiring 

scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   

 Environments and Natural Resources Conservation 
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

Definition and category of environment and natural resources, importance of the 
environment and natural resources, the environment and humans. The environmental 
condition currently occurring in the country and the world. Impact on the environment 
and natural resources, conservation and sustainable management of natural resources, 
coupled with the moral and ethical principles. 

 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 

 Health and Health Care 
ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม

สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 

Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  
health  care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 

 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  

 Mathematics in Daily Life 
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี 

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, 

introduction to mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  

 Mathematics and Decision Making 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ

กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, measure of 
dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using statistical 
software and decision making. 

 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  

Computer and Information Technology 
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using operating system, utility programs, using the internet, information searching, 
learning for information technology and communication, applied to education, the laws 
and morality ethics in information technology. 

 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 

  Website Design and Development 
การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ

องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Using tools and methods in the design and development of websites, the 

application of the system of organization, creating and designing webpages by using 
computer software. 

 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  

 Package Software for Application 
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน

ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet 

software for application in the daily life. 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life 

วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production systems, 
plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental factors 
affecting agriculture production, agricultural by-products and their user, the impact of the 
agricultural occupations. 
 

5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
 Food for Health 

ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

The importance role of food for health, food and nutrients, principles of food 
consumption for good health, types of healthy foods, functional foods, hazards and food 
safety. 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

  Technology in Daily Life 
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้

เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
Background on the technology used in everyday life, local technology, alternative 

to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance. 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1. กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
 1.1 วิชาชีพครูบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

   ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning Innovation   

   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้น
เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
ในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

   ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1102101  คุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers    

  ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้
เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ และ
การประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 
Educational Quality Assurance and Community Development 

      จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะ
ของความเป็นครู การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative  English for Teachers 1     

   ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์
ต่างๆ 

 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2     

   ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3     

   ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers     

   ศึกษา วิ เคราะห์ วาทวิทยาส าหรับครู  หลั กการ และเทคนิควิ ธี การ ใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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 1.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 1    
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
      Practicum in Teaching Profession Institution 2  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝกึปฏบัิติวชิาชพีระหวา่งเรียน 1  
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือ 
 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
   Internship 1  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
       ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
   Internship 2  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
      ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะ 
บวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการ
บริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.1 วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                 น(ท–ป–อ) 
4011303 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                                     3(2-2-5) 

Principle of Physics 
อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและ

พลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

explanation of the principles of vector, various types of motion, Newton's laws of 
motion, works and energy, momentum, mechanical equilibrium, fluids, heat, mechanical 
waves, sound, lighting and visual equipment, electricity and magnetism, electromagnetic 
waves, atomic physics and nuclear physics and experimental practices related to course 
content by using scientific process skills 
 
 4021104 หลักเคมี             3(2-2-5) 
  Principle of Chemistry 

อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 

Atomic structures, periodic table, stoichiometry, chemical bonding, gas, solid, liquid 
, solution, chemical kinetics, chemical equilibrium, a ion equilibrium, electrochemistry 
fundamental of organic chemistry and chemistry laboratory 
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4021112 ความปลอดภัยทางเคมี          3(2-2-5) 
  Chemical Safety 

สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี จ าแนกประเภทของสารเคมี อธิบายอันตรายจาก
สารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักษา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี 
วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบ ISO ที่เก่ียวข้อง 

Demonstration of the use of chemical laboratory equipment, recognition of 
hazardous chemicals, explanation of hazardous chemicals, usage and storage, manage and 
storage of chemicals, the management of hazardous chemical waste, prevention and first 
aid from accident and hazardous chemicals, and ISO systems 
 
4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี          3(2-2-5) 
  English for Chemistry Teacher 

สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา การ
อ่านและการแปลบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการสื่อสารเชิง
วิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษใน
บางเนื้อหา 

Can apply technical terms in chemistry and science, educational vocabulary, 
reading and translating the paper in scientific and education journal, practicing academic 
communication skills in chemistry and education in english and practicing micro-learning 
management in English in certain content 
 
4021601 เคมีวิเคราะห์            3(2-2-5) 
  Analytical Chemistry 

อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การค านวณ
ทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์ทางเคมีด้วย
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียว
ในการวิเคราะห์ 

Explanation principles of qualitative and quantitative analysis, statistical analysis, 
calculation of analytical chemistry, gravimetric analysis; volumetric analysis, small-scale 
chemistry analysis, to apply in principle of green chemistry for analysis 
 
4022202 เคมีอนินทรีย์           3(2-2-5) 

Inorganic Chemistry 
อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน 

สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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Explain and laboratory in symmetry and group theory, representative elements, 
energy levels of electrons in atoms and molecules, crystal structures, molecular structures 
of solid, term symbols, fundamental coordination and applications in daily life 
 
4022302 เคมีอินทรีย์          3(2-2-5) 
  Organic Chemistry 

อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง การ
เตรียม และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์  แอล
ดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และมีทักษะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหา 

The type and mechanisms of organic reactions, stereochemistry, chemical 
property, structure and preparation of hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, ether, aldehyde 
and ketone, carboxylic acid and derivatives, and amine 
 
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์          3(2-2-5) 
  Physical chemistry 

อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤษฎีควอนตัม แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์  
สมดุลเคมี  สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน 

Explanation and experiment in quantum theory, gases and kinetic theory of gases, 
laws of thermodynamics, chemical equilibrium, phase equilibrium, phase rule and 
solution, reaction kinetics of coordination compounds 
 
4022502 ชีวเคมี            3(2-2-5) 
  Biochemistry 

อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล์  
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 

Discuss and Laboratory of competition, chemical reaction and property of cell, 
carbohydrate, lipid, protein, enzyme, nucleic acid, hormon, vitamin and mineral, 
metabolism of live, purificatopn of biomolecule 
 
4022701 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ           3(2-2-5) 
  Learning Activities for Integrated Chemistry 

อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิค
การเตรียมสารเคมี การรักษาอุปกรณ์ วิธีเก็บข้อมูลทางเคมี การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่าย
วิทยาศาสตร์ และการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้
สื่อและนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 

Explain and laboratory in chemistry materials and equipment, lab-safety, chemical 
preparation technique, equipment maintenance, data collection in chemistry, scientific 
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leaning activities, science camp, science laboratory management with appropriate and 
safely, can integrate chemistry for media and innovation 
 
4023613 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ              3(2-2-5) 
  Instrumental Methods of Chemical  Analysis 

อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคการสกัด การแยก
สาร เทคนิคโครมาโทกราฟีค เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี 
เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี 

Describe, laboratory and adaptive of principles and theories in the techniques of 
extraction, isolation, chromatography, electrochemistry, ultraviolet-visible 
spectrophotometry, infrared spectroscopy and atomic absorption spectroscopy 
 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี          3(2-2-5) 

Research Methodology in Chemistry 
อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

น าเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงร่างงานวิจัย วางแผนการท า
โครงการวิจัยทางเคมี  และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล 

Explain principles and research methodology, investigate, and analyze results in 
term of scientific and technology. Present the analyzed data which have been study and  
research. Write a research proposal, plan the chemistry research project as well as apply 
the finding to the international research study 
 
4023903 สัมมนาทางเคมี           1(0-2-1) 
  Seminar in Chemistry 

สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ มีทักษะการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยี ในการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม่ ๆ การน าเสนอ และการ
อภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 
 Learning in principles, theories about chemical building blocks of life, cells, tissues, 
growth of organisms, reproduction, functioning of various system, classification of 
organisms, evolution, heredity, ecology and laboratory experiments in relationship to 
theories for scientific skills 
 
4024907 โครงการวิจัยทางเคมี            2(0-4-2)  
  Research Project in Chemistry 

มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานการวิจัยทางเคมี จริยธรรม
ในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพ่ือการวางแผนและการท าโครงการวิ จัยทาง
เคมี รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
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Having a research skill on chemistry and be able to apply basic knowledge on 
chemistry research, research ethics, research procedures, research methodology, and  
research statistics for planning, studying, reporting and presenting the chemistry research 
project 
 
4031104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน             3(2-2-5) 

Introductory Biology 
เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์  เนื้อเยื่อ  การเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การท างานของระบบต่าง ๆ การจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา
และฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีจนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

Learning in principles, theories about chemical building blocks of life, cells, tissues, 
growth of organisms, reproduction, functioning of various system, classification of  
organisms, evolution, heredity, ecology and laboratory experiments in relationship to 
theories for scientific skills 

 
4091101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน           3(2-2-5) 
  Basic Mathematic, Principle of Mathematics 

อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการก าลังสอง พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์
และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จ านวน
เชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น 

Explanation of algebra and basic geometry, systems of linear and quadratic 
equations, surface areas and volumes, inequalities, sets and real number systems, logic, 
relations and functions, analytic geometry of the conic sections, exponential and 
logarithmic functions, trigonometry, vectors and metrics, complex numbers, arithmetic 
sequences and series, probability theory and basic statistics, and linear programming 
 
 2.2 วิชาเอกเลือก   
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป-อ) 
4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี           2(1-2-3) 
  Computer Applications in Chemistry 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมส าเร็จรูปทางเคมี เนื้อหา
ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ การสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัยทางเคมี 
 Basic operation of computer software related in chemistry, digital, applications, 
database and journals 
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4022702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี          3(2-2-5) 
  Production Media And Chemistry Innovation 

อธิบายความส าคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
ห้องปฏิบัติการเคมีที่ท าจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ การประดิษฐ์สื่อ อุปกรณ์
เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ การผลิตอุปกรณ์ เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Explain the importance and way of thinking on produce and create learning 
material and media which made of glass, wood, plastic, and metal for classes and 
chemistry labs as well as repairing the said material and media. Creating basic electronic  
media and material. Creating chemistry media with computer program. Using of audio 
visual equipment. Producing shorten chemistry equipment and chemical substance using 
local material and apply those products in learning activities.  
 
4023303 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ           3(2-2-5) 

Natural product chemistry 
อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ วิถีชีว

สังเคราะห์สารประกอบที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ การสกัด การแยก การท าให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์สารออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการ
ขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น  และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Classification and characterization of the structure of chemical constituents in 
natural, biosynthetic pathways of natural compounds, extraction, separation, isolation, 
purification, evaluation of pharmacological activities, biological activities and cytotoxicity,  
applications of natural products utilization with the integration of the scope to the local 
contexts, and lab activities 
 
4023304 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน          3(2-2-5)  

Chemistry of Community Products 
อธิบายการส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น การศึกษาสารส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่

จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การแปรรูปสมุนไพรโดยการอบแห้ง และการน าพืชสมุนไพรไป
ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปลูกและการผลิต
สมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์
เข้ากับบริบทของท้องถิ่น  และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Explain the local herbal survey, study of important substances of products which 
essential for everyday life. herb processing by drying, and the use of medicinal plants for 
use in daily necessities or agricultural products, growing and producing herbs plant with 
organic farming, the integration of the scope and applying applied chemistry content to 
the local context and have relevant operating skills 
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4023605 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์        3(2-2-5) 
  Spectroscopic Methods for Organic Chemistry 

สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทร
เมทร ี

The ability to investigate the structure of organic chemical compounds using uv-
visible spectroscopy, fourier transform infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance 
spectroscopy and mass spectrometry techniques 
 
4023703 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์         3(2-2-5) 
  Science Communication 
สามารถประยุกต์ หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิก ( Infographic) การสื่อสารด้วย 
Augmented Reality (AR)  การสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่น การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การน าเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในและรูปแบบการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) และ 
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 Can apply the principles and theories of scientific communication, use of 
information technology for communicate, communication in different way such as 
infographics, augmented reality (AR), applications, science drawing with Information 
technology, presentation of science knowledge and science show forms and design of 
learning activities 
 
4023704 สะเต็มศึกษา             3(2-2-5) 
  STEM Education 

อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เชื่อมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ในเนื้อหา 
หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) การเชื่อมโยง
เนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา การปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิด 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพ่ืออธิบาย ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน 
การใช้งาน การจัดการ การเข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

Clarification, actions, Integrative learning, linking information and design lessons for 
a STEM program in the areas of science (physics, chemistry, biology and earth, space and 
astronomy), connections among 4 subjects, science lab experiments, analysis and 
reasoning, application of scientific and mathematical concepts to describe various 
phenomena under different contexts, usability, management, and accession of 
technologies, artifact design, technology creation by applying scientific, mathematical and 
technological knowledges 
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4023705 เคมีในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
  Chemistry for Life 

อธิบายคุณค่าและภัยแฝงจากเคมีในอาหาร ยา การอุปโภค การบริโภค สิ่งรอบตัว การอภิปราย 
และใช้องค์ความรู้ทางเคมีอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ าวัน โดยมีการบูรณา การ
ขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Explanation of value and risk of food chemistry, drug, consumption, environment, 
discussion and used chemical knowledge to explain the phenomena of daily life. With the 
integration knowledge and applied chemical content and relevant operating skills 
 
4023706 เคมีเครื่องส าอาง           3(2-2-5) 
  Chemistry of Cosmetic 

อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องส าอาง  เครื่องส าอางเพ่ือ
ความสะอาด  เครื่องส าอางส าหรับผิวหนัง  เครื่องส าอางธรรมชาติ  การวิเคราะห์เครื่องส าอาง  ประโยชน์
และโทษที่เกิดจากเครื่องส าอาง  โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี
ประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น  และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Production component, Properties of cosmetic ingredients in cosmetics, Cosmetics 
for cleanliness, Skin cosmetics, Natural cosmetics, Cosmetic analysis, Benefits and 
penalties caused by cosmetics, Integration of the scope and applied chemical content to 
the local context and relevant operating skills 
 
4023722 เคมีอุตสาหกรรม           3(2-2-5) 
  Industrial Chemistry 

อธิบายพ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเคมี
สมดุลมวล การปฏิบัติการของแต่ละหน่วย  การเชื่อมต่อการปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลังงาน กับ
การไหลและการถ่ายเทความร้อน อุตสาหกรรมเคมีหลักของไทยและของโลก อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมน้ ามันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การก าจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขียวที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระและมีทักษะปฏิบั ติการที่
เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of chemical industry processes, Methods of mass chemical 
equilibrium industry, Unit operations, connecting units operation, Energy equilibrium, Flow 
and heat transfer, The main chemical industry in Thailand and world wild, Paper industry, 
Vegetable oil industry, Paint industry, Technology management, Quality control Waste 
disposal from the chemical industry, Green chemistry related integrated scope of content 
and relevant operating skills 
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4023732 เทคโนโลยีปิโตรเคมี           3(2-2-5) 
  Petrochemical Technology 

อธิบายการเกิดองค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี  อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่
ส าคัญของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม การแยกส่วนต่าง ๆ กระบวนการผลิต 
การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและ 
การเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการน า
สารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทาง
เคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Explain the source and chemical composition of petrochemicals, Important 
derivatives of hydrocarbon compounds from fossil fuels, exploration for petroleum 
resources, separation of production processes, production process design in the 
petrochemical industry, properties and types of adsorbents, roles and selection of 
catalysts for petrochemical processes, industrial technology trends and the use of 
petrochemicals to be utilized in various aspects by integration, applying applied chemistry 
content and have relevant operating skills 
 
4023773 เคมีเกี่ยวกับสี            3(2-2-5) 
  Chemistry of Colours 

อธิบายสารที่ท าให้เกิดสี ชนิด องค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสีเพ่ือใช้ในงานด้านต่าง 
ๆ และการควบคุมคุณภาพสี ของสีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาติ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ 
ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Basic principles of chemistry will be applied to the topics of color, types and 
compositions of color, surface coating, color production in various fields, color quality 
control of synthetic and natural colors, Integration of knowledge of chemistry and lab 
activities 

 
4023802 เคมีพอลิเมอร์            3(2-2-5) 
  Chemistry of Polymer 

อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์  ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ประเภทต่างๆ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ 
และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

Explanation of principle of polymer, structure, name, property, type of polymer, 
Polymerization reactions, Commercial Polymers, product of polymer, technology of 
polymer production, application of polymer a nd polymer chemistry laboratory 
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4023908 การจัดการเรียนรู้เคมี           3(2-2-5) 
Learning Management for Chemistry 

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหาสาระส าคัญวิชาเคมี
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  รายละเอียดแต่ละหัวข้อของ
องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาวิชาเคมี  ฝึกการ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการชั้นเรียน 

Knowledge application, Design skills and learning activities in the essence of 
chemistry at senior high school level. Course analysis, Science department from basic 
education commission, Elements of the learning management plan, Details of each topic 
of the elements in the learning management plan, Practice writing plans for learning 
management, focusing on chemistry content, Practice in micro-learning management, 
Class management 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การก้าว
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกท้ังปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม และเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนา
ท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลั กสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับลดหน่วยกิตจาก 166 เป็น 143 หน่วยกิต 

 
หมวดวิชา  หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป ีพ.ศ. 2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 9 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 6 
     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 6 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 6 
     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4             ไม่น้อยกว่า 3 3 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 130 105 
 2.1 วิชาครู ไม่น้อยกว่า 46 39 
       2.1.1 วิชาครูบังคับ ไม่น้อยกว่า 32 25 
       2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 - 
       2.1.3 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 14 



  

หมวดวิชา  หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป ีพ.ศ. 2562 
 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 84 - 
      2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 45 
      2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 - 
      2.2.3 วิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 9 - 
      2.2.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า - 21 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 

หน่วยกิตรวม  166 141 
 
หมายเหตุ : สัญลักษณ ์- หมายถึง ไม่มีหมวดวิชาที่กล่าวถึงในหลักสูตรนั้นๆ 
      
 
 
 
 
  



  

เปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2562 เหตุผล 

1. ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย     หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education  Program in Chemistry 
2. ชื่อปริญญา 
    ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต  (เคมี) 
              Bachelor of Education (Chemistry) 
    ชื่อย่อ  ค.บ. (เคมี) 
              B.Ed. (Chemistry) 

 1. ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย     หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education  Program in Chemistry 
2. ชื่อปริญญา 
    ชื่อเต็ม  ครุศาสตรบัณฑติ  (เคมี) 
              Bachelor of Education (Chemistry) 
     ชื่อย่อ  ค.บ. (เคมี) 
               B.Ed. (Chemistry) 

-คงเดิม- 

ปรัชญาของหลักสูตร 
     ผลิตบัณฑติ บุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรม และความรู้
ด้านเคมี แกผู่้เรยีนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  มีคุณธรรมน าเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

 ปรัชญาของหลักสูตร  
      ครูเคมีสามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความรู้คู่คณุธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและน า
ความรูสู้่สากล 

ปรับให้มีความทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจบุันและแสดงให้เหน็
ถึงจุดเน้นของหลักสตูรมากยิ่งข้ึน 

 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2562 เหตุผล 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณุลักษณะ มีคณุสมบัตดิังนี้ 
     1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู หรับครสูอนเคมี 
     2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสอนและการวัดการ
ประเมินผลวิชาเคมีในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   
     3. มีทักษะในการปฏิบัติ การคิด วิเคราะห์ การค้นคว้า การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และมีทักษะในการถา่ยทอดความรู้   
      4. มีทักษะทางปัญญา มีความสามารถบูรณาการความรู้และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
     2. มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตวิทยาศาสตร์ เช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ด้านเคมีตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานอ่ืน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2562 เหตุผล 
     5. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อย่างสรา้งสรรค ์

     3. มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมี
อย่างลึกซึ้งและระเบียบวิธีทางเคมีเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนปัญหาอื่น มีความสามารถในการขจัดความ
ขัดแย้ง มีภาวะผู้น า แสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
     5. มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผลโดยการบูรณาการทาง
เคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
     6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการ
ติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองและ
วิชาชีพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

ค าอธิบายรายวิชา 
1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
          1.1 วิชาชีพครูบังคับ 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
ไม่มรีายวิชานี ้ 1102101 คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 

             Ethics and Spirituality for Professional Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

1052001 จติวิทยาส าหรับครู             3 (3-0-6) 
             Psychology for teacher 
     จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรยีนรู้ และ
จิตวิทยาการศึกษา จติวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ใน
การเรยีนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้                           3(2-2-5)  
             Psychology for Learning 
     ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้
ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ

 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1022001 การพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) 
             Curriculum Development 
     หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทางทฤษฎี 
 
 

1022101 หลักสตูรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้       3(2-2-5)      
             Curriculum and Learning Management Science 
     ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-
2-5)     
             Innovation and Education Information  
             Technology 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5)     
             Innovation and Digital Technology for Learning 
     ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถ

 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
เลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1043001 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้              3 (2-2-5)                                         
             Learning Measurement and Evaluation 
      หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้  ระเบียบการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

1043101 การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้               3(2-2-5)     
               Learning Measurement and Evaluation 
     ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 

1043002 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                  3 (2-2-5)                           
             Research for Learning Development 
     หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

1043102 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5)   
               Research and Development for Learning Innovation  
     ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

ไม่มรีายวิชานี ้ 1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1  1(0-2-1) 
  Communicative  English for Teachers 1     
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 

ไม่มรีายวิชานี ้ 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 2 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในช้ันเรียน 

 

ไม่มรีายวิชานี ้ 1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3  1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
     ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของ
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 

 

ไม่มีรายวิชานี้ 1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู            3(2-2-5)     
               Communicative thai for Teachers 
     ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 

1022002 การจดัการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  
             3(2-2-5) 

 ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
             Principle of Learning Management and 
             Classroom Management 
      หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียน
ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
1012101 ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา          3(3-0-6) 
             Philosophy and Self-actualization for teacher 
     ความเป็นครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครูการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครุอย่างต่อเนื่อง 
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักธรร
มาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอน เพื่อให้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ได้ 
แสวงหาเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเส ริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิต
วิญญาณความเป็นครู ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ 
และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ตัดออก 

1012103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู          3(2-2-5) 
             Language and Culture for teacher  

 ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
     ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู 
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการ อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
1012104 ภาษาอังกฤษส าหรับครู                           3(2-2-5)    
   English for Teachers 
     การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการ
จัดการในช้ันเรียนเพื่อการ สื่อความหมายอย่างถูกต้อง 

 ตัดออก 

1063005 การประกนัคุณภาพการศึกษา           3 (3-0-6) 
           Educational Quality Assurance  
     หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตัดออก 

 

          1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
1001002 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู            2 (2-0-4) 
       Thai Language for Communication of Teacher        
     ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

 ตัดออก 

1005101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู         2 (2-0-4)  ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
       English Language for Communication of     
            Teachers 
     การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

 
 
 

1012002 การจัดการค่ายวิชาการ            2 (1-2-3)  
  Academic Camp Management  
     ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัด
ค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

 ตัดออก 

1022003 ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
         Skills and Techniques of Learning   
             Management  
     ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญของทักษะการสอน และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ตัดออก 

 1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู          2 (2-0-4) 
       Chinese Language for Communication of  
              Teachers  
      การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและ การเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม 

 ตัดออก 

1031101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา            2 (1-2-3)  
Computers for Education 

 ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
     ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้น
ข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัด
การศึกษา 
1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน           2 (1-2-3)   
Medias Texts Construction  
     การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้า
มามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และ
ต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 ตัดออก 

1043003 สถติิเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลูทางการศึกษา    2 (1-2-3) 
             Statistics for Data Analysis in Education  
     หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติที่
ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถิติอ้างอิง การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
กับข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตัดออก 

1053002 การแนะแนวและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน       2 (2-0-4) 
      Guidance and Activities for Student  
             Development     
      ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว คุณสมบัติ และ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลักการและประเภทของการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและบริการแนะแนว ในสถานศึกษาและความหมาย 
ความส าคัญ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักการขอบข่าย และ
ประเภทของกิจกรรม แนวทางในการจัดท าโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

 ตัดออก 

1063005 ภาวะผู้น าทางการศึกษา           2 (1-2-3) 
             Educational Administration Leadership  

 ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
     แนวคิด ทฤษฎี หลักการของภาวะผู้น า การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับองค์การและการสื่อสารสารสนเทศ ในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้
ทางการศึกษาน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม            2 (2-0-4)  
             Inclusive Education  
     ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐานของ
การศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการ
สนับสนุน และการออกแบบสากล 

 ตัดออก 

 
 

 1.2 กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
1003101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1           1(90) 
             Practicum 1 
     สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ัน
เรียนตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ของความ
เป็นครู 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1              1(90) 
             Practicum in Teaching Profession Institution 1 
     สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าช้ันในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิ เคราะห์การปฏิบัติหน้ าที่ครู  ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1004102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  1(90)     
             Practicum 2 
     การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน
ผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ 
วัดและประเมินผลผู้เรียน 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90)     
             Practicum in Teaching Profession Institution 2 
     ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- 

ไม่มรีายวิชานี ้ 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              6(540)  
             Internship 1 
     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ไม่มรีายวิชานี ้ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2              6(540)  
             Internship 2 
     ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดย
ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- 

 
 

  



  

2. กลุ่มวิชาเอก 
          2.1 วิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
4011101 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1            4(3-3-7) 
             Physics and Laboratory 1 
      หลักการวัดปริมาณและระบบหน่วยมาตรฐาน ปริมาณทางฟิสิกส์และ
หลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน ก าลัง พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของ
ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน  
การเคลื่อนที่แบบคาบ การเคลื่อนที่แบบคลื่นและคลื่นเสียง สมบัตเิชิง
กายภาพของสสาร ปรากฏการณท์างความร้อนและหลักการเบื้องตน้ทางอุณ
หพลศาสตร ์
     ฝึกปฏิบัติการทดลองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
 
4011102 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2            4(3-3-7) 
             Physics and Laboratory 2  
     ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุและสาร ไดอิเล็กทริก  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามแม่เหล็กและแรง แม่เหล็ก การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
     ฝึกปฏิบัติการทดลองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา (วิชาเอกเลือก) 

4011303 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                     3(2-2-5)  
             Principle of Physics 
     อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง 
แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     explanation of the principles of vector, various types of motion, 
Newton's laws of motion, works and energy, momentum, mechanical 
equilibrium, fluids, heat, mechanical waves, sound, lighting and visual 
equipment, electricity and magnetism, electromagnetic waves, atomic 
physics and nuclear physics and experimental practices related to 
course content by using scientific process skills 

- 

4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1            4(3-3-7) 
            Chemistry and Laboratory 1  

4021104 หลักเคมี                                            3(2-2-5)  
             Principle of Chemistry 

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
     ปฏิกิริยาเคมีและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะ
เคมีเบื้องต้น สมบัติของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี  
     ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวขอ้งกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2            4(3-3-7) 
             Chemistry and Laboratory 2  
     สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า สารอินทรีย์ สารพอลิเมอร์ 
สารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดล้อม
เบื้องต้น  
     ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

     อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี แก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า 
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Atomic structures, periodic table, stoichiometry, chemical bonding, 
gas, solid, liquid, solution, chemical kinetics, chemical equilibrium, a ion 
equilibrium, electrochemistry fundamental of organic chemistry and 
chemistry laboratory 

4021111 ความปลอดภัยทางเคมี            2(1-3-3) 
             Chemical Safety  
     ประเภทของสารเคมี สารที่เป็นอันตราย สารไวไฟ สารระเบิดได้ สาร
กัมมันตรังสี และสารกัดกร่อน  การจัดสารเคมี วิธีเคลื่อนย้าย วิธีเก็บ วิธีใช้
และท าลายสารเคมี เครื่องแก้ว ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การ
บ ารุงรักษาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องมือเบื้องต้น วิธีป้องกันอุบัติเหตุและ
โรคที่เกิดจากสารเคมี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และปฏิบัติการความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 

4021112 ความปลอดภยัทางเคม ี                          3(2-2-5)   
             Chemical Safety 
     สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี จ าแนกประเภทของสารเคมี อธิบาย
อันตรายจากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักษา การจัดการและการจัดเก็บสารเคมี 
การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากสารเคมี 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบ ISO ที่เกี่ยวข้อง 
     Demonstration of the use of chemical laboratory equipment, 
recognition of hazardous chemicals, explanation of hazardous 
chemicals, usage and storage, manage and storage of chemicals, the 
management of hazardous chemical waste, prevention and first aid 
from accident and hazardous chemicals, and ISO systems 

- 

4023141 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัเคมี           3(2-2-5) 
             English for Chemists  
     หลักการอ่านบทความหรือรายงานการวิจัยทางเคมีทีเ่ป็นภาษาอังกฤษจาก
สารสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วมาอภิปรายเป็นภาษาไทย ฝึกเขียน

4021141 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี                      3(2-2-5)  
             English for Chemistry Teacher 
     สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา การอ่านและการแปลบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและ

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
บทคัดย่องานวิจัย บทความหรือรายงานการวิจัยทางเคมีเป็นภาษาอังกฤษ ฝึก
การน าเสนอบทความงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เขียนใบสมัครงาน และเขียน
ประวัตสิ่วนบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ 

การศึกษา การฝึกทักษะด้านการสื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ และฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา 
     Can apply technical terms in chemistry and science, educational 
vocabulary, reading and translating the paper in scientific and 
education journal, practicing academic communication skills in 
chemistry and education in English and practicing micro-learning 
management in English in certain content 

4023601 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1            3(2-3-5) 
             Analytical Chemistry and Laboratory 1  
     หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลในเคมีวิเคราะห์ การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์และการค านวณหาปริมาณสารเคมีในปฏิกิริยา กรด 
เบส  ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏบิติัการ 2           3(2-3-5) 
             Analytical Chemistry and Laboratory 2  
     สมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเป็นไอออน การแยกสลายด้วยน้ า ค่าคงตัว
ของผลคูณการละลาย  การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน การ
วิเคราะห์โดยน้ าหนัก สมดุลและแกมโพเทอริซึมและหลักการทดสอบโดยเปลว
ไฟ  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4021601 เคมีวิเคราะห์                                       3(2-2-5)  
             Analytical Chemistry 
     อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์
โดยปริมาตร การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  การ
วิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์ 
     Explanation principles of qualitative and quantitative analysis, 
statistical analysis, calculation of analytical chemistry, gravimetric 
analysis; volumetric analysis, small-scale chemistry analysis, to apply 
in principle of green chemistry for analysis 

- 

4022131 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ในทางเคม ี       2(1-3-3) 
             Computer Applications in Chemistry  
     การน าความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมา
ใช้ศึกษาและแก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิง

4021701 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ในทางเคม ี        2(1-2-3)     
               Computer Applications in Chemistry 

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
เส้น ตลอดจนเทคนิคการออปติไมซ์ข้อมูล การทดลองทางเคมีโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
     ปฏิบัติการ เน้นการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคทฤษฎี 

     ปฏิบัติการพื้นฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
เคมี เนื้อหาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ การสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัย
ทางเคมี 
     Basic operation of computer software related in chemistry, digital, 
applications, database and journals 

4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบติัการ 1           4(3-3-7) 
             Inorganic Chemistry and Laboratory 1 
     การเกิดและสมบัติของสารประกอบเชิงไอออน วัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ 
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบเชิงไอออน ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ 
แรงเชิงเคมีและผลของแรงเชิงเคมี สมบัติและสารประกอบของธาตุรีพรีเซนเท
ทีฟ โลหะ โลหะผสม สารกึ่งตัวน า เคมีของสารอนินทรีย์ในตัวท าละลายที่ไม่ใช่
น้ า    
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี  
 
4023202 เคมอีนนิทรีย์และปฏบิติัการ 2            4(3-3-7) 
             Inorganic Chemistry and Laboratory 2  
     เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด์และแอกติไนด์ สารเชิงซ้อนในด้าน
โครงสร้าง การเรียกช่ือไอโซเมอร์ การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีกลุ่ม
และสมมาตรเชิงเคลื่อนท่ี   พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎี
สนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารประกอบเชิงซ้อน
และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อน  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4022202 เคมีอนินทรีย์                                       3(2-2-5) 
             Inorganic Chemistry 
      อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ
และธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม 
ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
      Explain and laboratory in symmetry and group theory, 
representative elements, energy levels of electrons in atoms and 
molecules, crystal structures, molecular structures of solid, term 
symbols, fundamental coordination and applications in daily life 

- 

4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัตกิาร 1            4(3-3-7) 
 Organic Chemistry and Laboratory 1  

     การจ าแนกประเภท และการเรียกช่ือสารอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลอินทรีย์ 
ปฏิกิริยาเคมีในสารอินทรีย์ ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงทาง

4022302 เคมีอินทรีย์                                         3(2-2-5)   
             Organic Chemistry 
     อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ 
โครงสร้าง การเตรียม และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
อินทรีย์เคมี สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ การเตรียมสารอินทรีย์และการ
เกิดปฏิกิริยาของสารอินทรีย์  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023302 เคมอีนิทรีย์และปฏบิติัการ 2            4(3-3-7) 
            Organic Chemistry and Laboratory 2  
     กลไกและสเตอริโอเคมีของ ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ และ
ปฏิกิริยาการก าจัด ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการเติมอิเล็กโทร
ไฟล์ การแทนท่ีอิเล็กโทรไฟล์ในสารอะโรมาติก ปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ การ
เกิดการจัดเรียงใหม่ในโมเลกุล สารอินทรีย์ที่เป็นเฮเทอโรไซคลิก  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์  แอลดีไฮด์  คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
เอมีน และมีทักษะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหา 
     The type and mechanisms of organic reactions, stereochemistry, 
chemical property, structure and preparation of hydrocarbon, alkyl 
halide, alcohol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic acid and 
derivatives, and amine 

4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏบิัติการ 1            4(3-3-7) 
             Physical Chemistry and Laboratory 1  
     ทฤษฎีควอนตัม ทฤษฎีกลุ่ม  โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล  
สเปกโทรสโกปี แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์  สมดุล
เคมี  สมดุลเฟส  กฎของเฟส สารละลาย 
     ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023402 เคมีเชงิฟิสกิสแ์ละปฏบัิติการ 2            4(3-3-7) 
             Physical Chemistry and Laboratory 2  
     อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ จลนพลศาสตร์เชิงเคมี ปรากฏการณ์ส่งผ่าน 
เคมีไฟฟ้า โฟโตเคมี เคมีพื้นผิวและเคมีคอลลอยด์  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4022403 เคมีเชงิฟิสกิส ์                                     3(2-2-5)   
             Physical chemistry 
     อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤษฎีควอนตัม แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎ
ของอุณหพลศาสตร์  สมดุลเคมี  สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย 
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน 
      Explanation and experiment in quantum theory, gases and kinetic 
theory of gases, laws of thermodynamics, chemical equilibrium, phase 
equilibrium, phase rule and solution, reaction kinetics of coordination 
compounds 

- 

4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1              4(3-3-7) 
             Biochemistry and Laboratory 1  

4022502 ชีวเคมี                                           3(2-2-5)   
             Biochemistry 

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
     ความส าคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้
บริสุทธ์ิโดยวิธีต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน  การกรอง  วิธีโครมาโทกราฟี  การ
เคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง 
สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน  เอนไซม์ 
กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023502 ชวีเคมแีละปฏบิติัการ 2             4(3-3-7) 
             Biochemistry and Laboratory 2  
      กระบวนการย่อย การดูดซึม เมแทบอลิซึมและการควบคมุวิถีเมแทบอลิ
ซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตนี กรดนิวคลีอิกและเกลือแร่ ปฏิบตัิการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี (วิชาเอกเลือก) 

     อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของ
เซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และ
เกลือแร่ เมแทบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธ์ิ 
     Discuss and Laboratory of competition, chemical reaction and 
property of cell, carbohydrate, lipid, protein, enzyme, nucleic acid, 
hormone, vitamin and mineral, metabolism of live, purification of 
biomolecule 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4022701 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ                   3(2-2-5)     
               Learning Activities for Integrated Chemistry 
     อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษาอุปกรณ์ วิธีเก็บข้อมูลทางเคมี การ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรม 
และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 
     Explain and laboratory in chemistry materials and equipment, lab-
safety, chemical preparation technique, equipment maintenance, data 
collection in chemistry, scientific leaning activities, science camp, 
science laboratory management with appropriate and safely, can 
integrate chemistry for media and innovation 

- 

4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 1          2(1-3-3) 
  Instrumental Methods of Chemical Analysis 1 

4023613 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมอื             3(2-2-5)   
               Instrumental Methods of Chemical Analysis 

- 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
      หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือและการ
ประยุกต์ทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของ
อะตอมและโมเลกุล เช่น การวิเคราะห์โดยอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล 
การวัดความขุ่นโดยวิธีเนฟโลเมทรี เทอร์บิดีเมทรี และอะตอมมิกแอบซอร์ฟ
ชัน อะตอมมิกอิมิสชัน เฟลมอิมิสชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ฟลูออเรสเซนต์ 
และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี 
      ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมอื 2           2(1-3-3) 
             Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 
     การแยกการสกัด หลักการและการประยุกต์ทางโครมาโทกราฟี เช่น แก๊ส
โครมาโทร  กราฟี ลิควดิโครมาโทกราฟี  แมสสเปกโทรสโกปี และการ
วิเคราะหเ์ชิงเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทเมตรี คลูอมบ์เมตรี 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี (วิชาเอกเลือก) 

     อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิค
การสกัด การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟีค เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิค
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และ
เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี 
     Describe, laboratory and adaptive of principles and theories in the 
techniques of extraction, isolation, chromatography, electrochemistry, 
ultraviolet-visible spectrophotometry, infrared spectroscopy and atomic 
absorption spectroscopy 

4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี             1(1-0-2) 
             Research Methodology in Chemistry  
     ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนระเบียบการท าวิจัยทางเคมี การก าหนดปัญหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน การวางแผนและ
การออกแบบการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง การรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล รูปแบบและการเขียนโครงร่างวิจัย รายงานการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัย
ทางเคมี 
 

4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                           3(2-2-5)      
               Research Methodology in Chemistry 
     อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า การเขียน
โครงร่างงานวิจัย วางแผนการท าโครงการวิจัยทางเคมี  และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล 
     Explain principles and research methodology, investigate, and 
analyze results in term of scientific and technology. Present the 
analyzed data which have been study and research. Write a research 
proposal, plan the chemistry research project as well as apply the 
finding to the international research study 
 

- 
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4024902 สัมมนาเคมี              1(1-0-2) 
             Seminar in Chemistry   
    ศึกษางานวิจัย ความรู้ใหม่ทางเคมีจากวารสาร ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แล้วน าเสนอเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน 

4023903 สัมมนาทางเคมี                                        1(0-2-1)   
             Seminar in Chemistry 
     สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ มีทักษะการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยี ในการ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลในบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยใหม่ ๆ การน าเสนอ และการอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 
     Integration of scope content, skill of language media and technology, 
literature survey of information, reading, critical thinking and presentation 
of research 

- 

4024905 โครงการวิจัยทางเคมี             2(0-4-2) 
             Research Project in Chemistry  
     ศึกษาค้นคว้า ทดลอง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในวิชาเคมี แล้วรวบรวม เขียน
รูปเล่มรายงานวิจัย น าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และ
แบบบรรยาย 

4024907 โครงการวิจัยทางเคมี                             2(0-4-2)  
             Research Project in Chemistry 
     มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัย
ทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพื่อการ
วางแผนและการท าโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
     Having a research skill on chemistry and be able to apply basic 
knowledge on chemistry research, research ethics, research procedures, 
research methodology, and research statistics for planning, studying, 
reporting and presenting the chemistry research project 

- 

4031103 ชีววิทยาท่ัวไปและปฏิบัติการ           4(3-3-7)   
             General Biology and Laboratory 
     สมบัติของสิ่งมีชีวิต  สารเคมีของชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ พันธุศาสตร์   การจ าแนก
ประเภทของสิ่งมีชีวิต  วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 
 
 

4031104 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                                   3(2-2-5)  
               Introductory Biology 
     เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์  เนื้อเยื่อ  
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ การท างานของระบบต่าง ๆ การจ าแนก
สิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝึกปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี
จนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
     Learning in principles, theories about chemical building blocks of 
life, cells, tissues, growth of organisms, reproduction, functioning of 

- 
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various system, classification of organisms, evolution, heredity, ecology 
and laboratory experiments in relationship to theories for scientific skills 

4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี          3(3-0-6) 
    Mathematical Methodology for Chemists                                      
     สมการอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ สมการและฟังก์ชันพิเศษ การวิเคราะห์
เวกเตอร์  พิกัดเชิงเส้นโค้ง  ตัวแปรเชิงซ้อน การแจกแจงที่ใช้ในการศึกษาทาง
เคมี การควบคมุคณุภาพ การทดสอบนัยส าคัญและการวิเคราะห์การถดถอย 
 
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1            3(3-0-6) 
             Calculus and Analytic Geometry 1   
     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์อนุพันธ์  และปริพันธ์เบื้องต้น 
 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2           3(3-0-6) 
             Calculus and Analytic Geometry 2   
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
1     
     เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และ
อนุกรมอนันต์ (วิชาเอกเลือก) 

4091101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                              3(2-2-5)   
             Basic Mathematic, Principle of Mathematics 
     อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการก าลัง
สอง พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จ านวนเชิงซ้อน ล าดับ
และอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น 
     Explanation of algebra and basic geometry, systems of linear and 
quadratic equations, surface areas and volumes, inequalities, sets and 
real number systems, logic, relations and functions, analytic geometry 
of the conic sections, exponential and logarithmic functions, 
trigonometry, vectors and metrics, complex numbers, arithmetic 
sequences and series, probability theory and basic statistics, and linear 
programming 

- 

 
 
          
  



  

 2.2 วิชาเอกเลือก 
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4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์           3(3-0-6) 
             English for Sciences  
     ค้นคว้า หาข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และให้เขียนข้อความ น าเสนอ บทความและรายงาน
ทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

 ตัดออก 

4024306 เคมีผลิตภัณฑธ์รรมชาติและปฏบิติัการ         3(2-3-5) 
             Natural Products Chemistry and Laboratory    
     สมบัติ  ปฏิกิริยา การสกัดแยก การวิ เคราะห์และการสังเคราะห์
สารอินทรีย์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
      ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4023303 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                          3(2-2-5)   
             Natural product chemistry 
     อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีจาก
ธรรมชาติ วิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ การสกัด การแยก การ
ท าให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธ์ิทางชีวภาพ ความเป็นพิษ 
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้า
กับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Classification and characterization of the structure of chemical 
constituents in natural, biosynthetic pathways of natural compounds, 
extraction, separation, isolation, purification, evaluation of 
pharmacological activities, biological activities and cytotoxicity, 
applications of natural products utilization with the integration of the 
scope to the local contexts, and lab activities 

- 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4022702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี             3(2-2-5)         
               Production Media and Chemistry Innovation 
     อธิบายความส าคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ท าจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ การประดิษฐ์สื่อ อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การ
สร้างสื่อทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การ

- 
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ผลิตอุปกรณ์ เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     Explain the importance and way of thinking on produce and create 
learning material and media which made of glass, wood, plastic, and 
metal for classes and chemistry labs as well as repairing the said 
material and media. Creating basic electronic media and material. 
Creating chemistry media with computer program. Using of audio-
visual equipment. Producing shorten chemistry equipment and 
chemical substance using local material and apply those products in 
learning activities. 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4023304 เคมีและผลิตภัณฑช์ุมชน                         3(2-2-5)   
             Chemistry of Community Products 
     อธิบายการส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น การศึกษาสารส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การแปรรูปสมุนไพรโดยการ
อบแห้ ง และการน าพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ที่จ า เป็นใน
ชีวิตประจ าวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปลูกและการผลิตสมุนไพรแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี
ประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น  และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Explain the local herbal survey, study of important substances of 
products which essential for everyday life. herb processing by drying, 
and the use of medicinal plants for use in daily necessities or 
agricultural products, growing and producing herbs plant with organic 
farming, the integration of the scope and applying applied chemistry 
content to the local context and have relevant operating skills 

- 

4023604 สเปกโทรสโกปเีชงิเคม ี            3(2-3-5) 
             Chemical Spectroscopy  

 ตัดออก 
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     สมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กของสาร และทฤษฎีทางสเปกโทรสโกปีที่เกี่ยวกับ
การดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เช่น สเปกตรัมของ
รังสีอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล สเปกตรัมรามาน สเปกตรัมไมโครเวฟ 
การวาวแสงรังสีเอกซ์   นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนสเปกโทรสโกปี การ
กระจายการหมุนเชิงแสง และไดโครอิซึมเชิงวงกลม แมสสเปกโทรสโกปี  
      ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4023605 สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมอีนิทรีย์              3(2-2-5)    
               Spectroscopic Methods for Organic Chemistry 
     สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี -วิสิเบิล 
สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี 
     The ability to investigate the structure of organic chemical 
compounds using UV-visible spectroscopy, Fourier transform infrared 
spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass 
spectrometry techniques 

- 

4023701 เคมีสเีขยีว               3(3-0-6) 
             Green Chemistry    
     ที่มา ความหมาย หลักการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบของสารเคมี ตลอดจน
แนวโน้มในอนาคต 

 ตัดออก 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4023703 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                     3(2-2-5)  
             Science Communication 
     สามารถประยุกต์ หลักการ และทฤษฎีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารด้วย
อินโฟกราฟิก ( Infographic) การสื่อสารด้วย Augmented Reality (AR)  การ
สื่อสารด้วยแอพพลิเคช่ัน การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

- 
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น าเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในและรูปแบบการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     Can apply the principles and theories of scientific communication, 
use of information technology for communicate, communication in 
different way such as infographics, augmented reality (AR), 
applications, science drawing with Information technology, 
presentation of science knowledge and science show forms and 
design of learning activities 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4023704 สะเต็มศึกษา                                       3(2-2-5)  
             STEM Education 
     อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เช่ือมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
โลก อวกาศ ดาราศาสตร์) การเช่ือมโยงเนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา การปฏิบัติการ
เชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  เพื่ออธิบาย ท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน 
การใช้งาน การจัดการ การเข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การสร้าง
เทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มีอยู่
อย่างคุ้มค่า 
     Clarification, actions, Integrative learning, linking information and 
design lessons for a STEM program in the areas of science (physics, 
chemistry, biology and earth, space and astronomy), connections 
among 4 subjects, science lab experiments, analysis and reasoning, 
application of scientific and mathematical concepts to describe 
various phenomena under different contexts, usability, management, 
and accession of technologies, artifact design, technology creation by 
applying scientific, mathematical and technological knowledges 

- 
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ไม่มรีายวิชานี ้ 4023705 เคมีในชีวิตประจ าวัน                             2(1-2-3)   

             Chemistry for Life 
     อธิบายคุณค่าและภัยแฝงจากเคมีในอาหาร ยา การอุปโภค การบริโภค สิ่ง
รอบตัว การอภิปราย และใช้องค์ความรู้ทางเคมีอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี
ประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Explanation of value and risk of food chemistry, drug, consumption, 
environment, discussion and used chemical knowledge to explain the 
phenomena of daily life. With the integration knowledge and applied 
chemical content and relevant operating skills 

- 

ไม่มรีายวิชานี ้ 4023706 เคมีเคร่ืองส าอาง                                  3(2-2-5) 
             Chemistry of Cosmetic 
     อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องส าอาง  
เครื่องส าอางเพื่อความสะอาด  เครื่องส าอางส าหรับผิวหนัง  เครื่องส าอางธรรมชาติ  
การวิเคราะห์เครื่องส าอาง  ประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากเครื่องส าอาง  โดยมีการบูร
ณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของ
ท้องถิ่น  และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Production component, Properties of cosmetic ingredients in 
cosmetics, Cosmetics for cleanliness, Skin cosmetics, Natural 
cosmetics, Cosmetic analysis, Benefits and penalties caused by 
cosmetics, Integration of the scope and applied chemical content to 
the local context and relevant operating skills 
 
 
 
 

- 
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4023711 เคมีสภาวะแวดลอ้มและปฏบิติัการ             4(3-3-7) 
             Environmental Chemistry and Laboratory 
     การน าความรู้เคมีไปประยุกต์เข้ากับปัญหาทางสภาวะแวดล้อม 
สารพิษทางอากาศ และน้ า กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอ่ืนๆ 

 ตัดออก 

4023721 เคมีอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
             Industrial Chemistry  
     พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่างๆของ
อุตสาหกรรมเคมีสมดุลมวล การปฏิบัติการของแต่ละหน่วย การเช่ือมต่อการ
ปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลงงาน กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน 
อุตสาหกรรมเคมี  หลักของไทยและของโลก อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมน้ ามันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุม
คุณภาพ ความเป็นผู้ประกอบการทางเคมีจริยธรรมของนักเคมี 
 

4023722 เคมีอุตสาหกรรม                                  3(2-2-5)  
             Industrial Chemistry 
     อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมเคมีสมดุลมวล การปฏิบัติการของแต่ละหน่วย  การเช่ือมต่อการ
ปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลังงาน กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน 
อุตสาหกรรมเคมีหลักของไทยและของโลก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
น้ ามันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การก าจัดของ
เสียจากอุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขียวที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ
และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Fundamentals of chemical industry processes, Methods of mass 
chemical equilibrium industry, Unit operations, connecting units 
operation, Energy equilibrium, Flow and heat transfer, The main 
chemical industry in Thailand and world wild, Paper industry, Vegetable 
oil industry, Paint industry, Technology management, Quality control 
Waste disposal from the chemical industry, Green chemistry related 
integrated scope of content and relevant operating skills 

- 

4023731 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมและปิโตรเคม ี           3(3-0-6) 
            Petroleum Technology and Petrochemistry 
     องค์ประกอบ และการแยกส่วนต่างๆ ของปิโตรเลยมี แหล่งผลิตและ
อนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ส าคัญ กระบวนการผลิต และการ

4023732 เทคโนโลยีปิโตรเคมี                               3(2-2-5)  
             Petrochemical Technology 
     อธิบายการเกิดองค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี  อนุพันธ์ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่ส าคัญของเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม 

- 
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ออกแบบกระบวนการผลตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคุณสมบัติและชนิดของตัว
ดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฎกิริยาส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี 
การวิเคราะห์ทางปิโตรเคมีด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ แนวโน้มเทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการน าสารปิโตรเคมีไปใช้ประโยชน์ต่างๆ         

การแยกส่วนต่าง ๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม 
และการน าสารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่าย
สาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Explain the source and chemical composition of petrochemicals, 
Important derivatives of hydrocarbon compounds from fossil fuels, 
exploration for petroleum resources, separation of production 
processes, production process design in the petrochemical industry, 
properties and types of adsorbents, roles and selection of catalysts for 
petrochemical processes, industrial technology trends and the use of 
petrochemicals to be utilized in various aspects by integration, applying 
applied chemistry content and have relevant operating skills 

4023751 เคมีอาหารและปฏิบัติการ             4(3-3-7) 
             Food Chemistry and Laboratory  
     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสารอาหารใน
กระบวนการ รวมทั้งสารเติมแต่งสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 ตัดออก 

4023772 เคมีเกี่ยวกบัสแีละปฏบัิติการ            4(3-3-7) 
             Chemistry of Colors and Laboratory  
     สารที่ท าให้เกิดสี ชนิดและองค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสี
เพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น สีย้อมผ้า สีพิมพ์ การควบคุมคุณภาพสี    
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

4023773 เคมีเกี่ยวกับสี                                      3(2-2-5)  
           Chemistry of Colours 
     อธิบายสารที่ท าให้เกิดสี ชนิด องค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสีเพื่อ
ใช้ในงานด้านต่าง ๆ และการควบคุมคุณภาพสี ของสีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาติ 
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี และมีทักษะ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Basic principles of chemistry will be applied to the topics of color, 
types and compositions of color, surface coating, color production in 

- 
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various fields, color quality control of synthetic and natural colors, 
Integration of knowledge of chemistry and lab activities 

4023801 เคมีพอลเิมอร์และปฏบิติัการ           4(3-3-7) 
            Chemistry of Polymers and Laboratory  
     ลักษณะส าคัญของพอลิเมอร์สมบัติทางกายภาพ การสังเคราะห์พอลิเมอร์
แบบอนุมูลอิสระ แบบไอออน แบบซีเกลอร์ - แนตตา และแบบควบแน่น 
กลไกปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบบัลก์ แบบอิมัลซัน แบบสารละลายและ
แบบแขวนลอย สมบัติและการทดสอบพอลิเมอร์  
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาทางทฤษฎี 

4023802 เคมีพอลิเมอร์                                      3(2-2-5)  
             Chemistry of Polymer 
     อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์  
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์จาก
พอลิเมอร์ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และผลกระทบ 
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมี
ทักษะปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
     Explanation of principle of polymer, structure, name, property, type 
of polymer, Polymerization reactions, Commercial Polymers, product of 
polymer, technology of polymer production, application of polymer 
and polymer chemistry laboratory 

- 

4023821 เคมีเกี่ยวกบัพลาสติก             3(3-0-6) 
             Chemistry of Plastics  
     ชนิดและสมบัติของพลาสติก การใช้สารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูป
พลาสติก ความสมัพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและการ
ใช้งานของพลาสติก 

 ตัดออก 

ไม่มีวิชานี ้  4023908 การจดัการเรียนรู้เคมี                            3(2-2-5)  
              Learning Management for Chemistry        
     ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในเนื้อหา
สาระส าคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้  รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบในแผนการ

- 
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จัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาวิชาเคมี  ฝึกการ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการช้ันเรียน 
     Knowledge application, Design skills and learning activities in the 
essence of chemistry at senior high school level. Course analysis, 
Science department from basic education commission, Elements of 
the learning management plan, Details of each topic of the elements 
in the learning management plan, Practice writing plans for learning 
management, focusing on chemistry content, Practice in micro-learning 
management, Class management 

4024411 เคมีของคอลลอยด์และปฏบิติัการ            4(3-3-7) 
             Colloidal Chemistry and Laboratory  
     ระบบของคอลลอยด์ สมบัติทางแสงของคอลลอยด์จลนพลศาสตร์ของ
คอลลอยด์  การดูดซับ การดดูซึม การดูดกลืน  สมบตัิทางไฟฟ้าของ
คอลลอยด์ เสถียรภาพของคอลลอยด์ การรวมตัวของคอลลอยด์ และ
สารละลายคอลลอยด์กบัสารลดแรงตึงผิว 
     ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางทฤษฎี 

 ตัดออก 

4024729 การควบคุมการตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพ  
             ผลิตภัณฑ์เคมี                                     1(0-3-1)     
   Controlling and Auditing  the Quality of    
             Chemical Products   
     ระบบและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9002 ISO 14000 
ISO/IEC 17025 ISO 18000 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์         
     ฝึกการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการและหน่วยงาน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัต ิ

 ตัดออก 

4024801 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 

 ตัดออก 



  

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562  เหตุผล 
             Integrations and Learning Managements of   
             Science, Technology, Engineering and  
             Mathematics  
     แนวคิดและการประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ การบรูณาการและการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชา
เคมี เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
4024802 การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอน  
             เคมี                                         3(2-2-5) 
             Integration and Learning Management for   
             Chemistry Teaching 
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับช่วงช้ัน
ที่ 4 การวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี ทักษะในการผลิตและการใช้สื่อต่างๆ 
ส าหรับการบูรณาการและการจัดการเรียนรู้ทางเคมี การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ การท าหน่วยและแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 

 ตัดออก 

4024881 วิทยาการนาโนทางเคมี            3(3-0-6) 
             Chemical Nanoscience 
     ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของวิทยาการนาโนและการใช้ใน
อุตสาหกรรมเคมี และให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาการนาโน   

 ตัดออก 

         
  
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค  

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า  และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการหรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนด
ในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามา
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
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ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าท่ีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่น าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อาจารย์ประจ าสาขาบริหารการศึกษา      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อาจารย์ประจ าสาขาจิตวิทยา 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิจัยและการวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
      อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง      
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
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      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่า 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๗. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย ์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายไพทูลย์ เถาตะมะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ  สอนนิล     ศิษย์เก่า 
     นายคเณศ คงเพชรศักดิ์    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุสิษฐ์  จันทร์แดง    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๙. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
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     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สาขาวชิาภาษาจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวนฤมล รุ่งเรืองวนาศรม    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 

๑๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสากล 



 
142 

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์    ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายชิษณุพงษ์  ปลื้มใจ    ศิษย์ปัจจุบัน  
๑๓. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๔. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๑๕. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
     อาจารย์มิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
  ๑. กลุ่มวิชาชีพครูและศึกษาทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
  ๒. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
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     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๕. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๖. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคณุวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๗. สาขาวิชาพลศึกษา 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๘. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 ๙. สาขาวิชาภาษาไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๐. สาขาวิชาภาษาจีน 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๑. สาขาวิชาการประถมศึกษา 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๒. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสากล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๓. สาขาวิชาเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๔. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย คันช่างทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๕. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

     นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    ร้องศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
149 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย 
1. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยมหิดล 2538 

ปริญญาโท กศ.ม. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2520 

ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสาน
มิตร 

2517 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1.  ต ารา 

ระมัด โชชัย และพรเพ็ญ โชชยั. (2558). ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น. ก าแพงเพชร : คณะวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

2.2. ผลงานวิจัย 
พรเพ็ญ โชชัย และ ระมัด โชชัย (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ในการ

ย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
 4(2), 59-70. 

พรเพ็ญ โชชัยและระมัด โชชัย. (2559, มกราคม - มิถุนายน)  การศึกษาผลของนาโนไททาเนียมได
ออกไซด์ต่อการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6(1), 177-193. 

3. ภาระงานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

  4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1  4 (3-3-7) 
  4023202 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2 4 (3-3-7) 

    4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
  4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์ส าหรับนักเคมี  3 (3-0-6) 
  4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2 (0-4-2) 

4. ประสบการณ์งานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

  4022201 เคมีอนินทรีย์ 1  4 (3-3-7) 
  4023202 เคมีอนินทรีย์ 2  4 (3-3-7) 
  4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1  4 (3-3-7) 
  4021121 ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเคมี  3 (3-0-6) 
  4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2 (0-4-2) 
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รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
1. ประวัติการศึกษา 
     วุฒิการศึกษา   สถานที่ศึกษา      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท  กศ.ม. (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   2521 
ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน    2519 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1.  ต ารา 

ระมัด โชชัย และพรเพ็ญ โชชยั. (2558). ปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น. ก าแพงเพชร : คณะวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

2.2. ผลงานวิจัย 
พรเพ็ญ โชชัย และ ระมัด โชชัย (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศึกษาผลของนาโนซิงค์ออกไซด์ในการ

ย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
 4(2), 59-70. 
พรเพ็ญ โชชัยและระมัด โชชัย. (2559, มกราคม - มิถุนายน)  การศึกษาผลของนาโนไททาเนียมได

ออกไซด์ต่อการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 6(1), 177-193. 

3. ภาระงานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

  4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1   4 (3-3-7) 
  4023502 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2  4 (3-3-7) 
  4023772 เคมีเกี่ยวกับสีและปฏิบัติการ  4 (3-3-7) 
  4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2 (0-4-2) 
 4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี              3 (270) 

4. ประสบการณ์งานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
   4022501 ชีวเคมี 1   4 (3-3-7) 
   4023502 ชีวเคมี 2  4 (3-3-7) 
   4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2 (0-4-2) 
   4024801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี              3 (270) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์ 
1. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก  
ปริญญาโท 

ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 
2548 

ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
2. ผลงานทางวิชาการ 

2.1  ผลงานวิจัย 
ชญาดา กลิ่นจันทร์. (2561) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณท้ังหมดของ                   

แอนโทไซยานินจากบีทรูท. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
(หน้า 314-325). ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

Klinchan, C., Namngam, R., Sitsongkham, A. and Chuawong, P. (2016, October). Synthesis 
and Study of Naphthoquinones Derivative. Applied Mechanics and Materials, 
855, 26-30. 

ชญาดา กลิ่นจันทร์. (2559) การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิม และใบว่าน
แร้งคอด าเพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 3 (ฉบับท่ี 2) วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 322-338). ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ภาระงานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา      น (ท-ป-อ) 
     4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4 (3-3-7) 
     4024902 โครงการวิจัยทางเคมี  2 (0-4-2) 
     4024801 
     4022401 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี         
เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 

      1 (90) 
      4 (3-3-7) 

    4023302 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2       4 (3-3-7) 
3. ประสบการณ์งานสอน 
      รหสัวิชา รายวิชา              น (ท-ป-อ) 
      4021101 หลักเคมี               4 (3-3-7) 
      4021301 หลักเคมีและปฏิบัติเคมี             4 (3-3-7) 
      4022401 เคมีอินทรีย์ 1           4 (3-3-7) 
      4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ         3 (2-3-5) 
      4024902 โครงการวิจัยทางเคมี           2 (0-4-2) 
      4023141 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเคมี         3 (3-0-6) 
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อาจารย์ ดร.ศิรประภา  มีรอด 

1. ประวัติการศึกษา 
 วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก                     ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
ปริญญาโท วท.ม. (เคมี

อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 

ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย-
ธรรมาธิราช 

2549 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1 ผลงานวิจัย 

ศศิประภา ฤทธิ์เต็ม และ ศิรประภา มีรอด. (2561) การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ 
pH ต่อความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. (หน้า 314-325). ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

ศิรประภา มีรอด. (2560) การสกัดแยกหาปริมาณแอนโทไซยานินจากลูกมะม่วงหาว มะนาวโห่. ใน 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่ 4. 
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หน้า 1002-1011). 
ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

Meerod, S., Rutnakornpituk, B., Wichai, U. and Rutnakornpituk, M. (2015, October). 
“Hydrophilic magnetic nanoclusters with thermo-responsive properties and their 
drug controlled release”. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 392, 83-
90. 

3. ภาระงานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 
     4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4 (3-3-7) 
     4021111 ความปลอดภัยทางเคมี 2 (1-1-3) 
     4023801 
     4023871 

เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ 
เคมียาง 

4 (3-3-7)          
4 (3-3-7) 

     4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
    4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2 3 (2-3-5) 

     4023721 เคมีอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
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4. ประสบการณ์งานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 
     4021101 เคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4021102 เคมีและปฏิบัติการ 2 4 (3-3-7) 
     4021111 ความปลอดภัยทางเคมี 2 (1-1-3) 
     4023801 
     4023871 

เคมีพอลิเมอร์และปฏิบัติการ 
เคมียาง 

4 (3-3-7)          
4 (3-3-7) 

     4022501 ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
    4023602 เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2 3 (2-3-5) 

     4023721 เคมีอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
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อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล 
1. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา สถานที่ศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปร.ด. (เคมี) 
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

2562 
2552 

ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2550 

2. ผลงานทางวิชาการ 
2.1 ผลงานวิจัย 

ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล. (2561) การศึกษาการสกัดสารและทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชสมุนไพร
บางชนิด. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. (หน้า 690-697). 
ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล. (2560) การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารเบต้าแคโรทีนทั้งหมด
จากฟักทอง. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรครั้งที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หน้า 
1054-1060). ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

Nantapap, S., Sanyacharernkul, S., Narakaew, S., Sangrueng, K., Phonjaroen, W., Yayyong, 
S., Meepowpan, P., Nuntasaen, N and Pompimon, W. (2015, May). crystallographic 
characterization of polyoxygenated cyclohexane derivative from Acer 
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3. ภาระงานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 
     4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1  2 (1-3-3) 
     4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2  2 (1-3-3) 
     4022401 
     4021111 

เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 
ความปลอดภัยทางเคมี 

4 (3-3-7) 
2 (1-3-3) 

 
4. ประสบการณ์งานสอน 
     รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 
     4022201 เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4022301 เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 4 (3-3-7) 
     4022611 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1  2 (1-3-3) 
     4023612 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2  2 (1-3-3) 
     4022401 
     4021111 

เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1 
ความปลอดภัยทางเคมี 

4 (3-3-7) 
2 (1-3-3) 

 
 


