สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62

สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร& วิจัยและนวัตกรรม
ใหความเห็นชอบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรนีผ้ )านระบบ CHECO แลว
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 63

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร&
ร'วมกับคณะวิทยาศาสตร&
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร&
ร'วมกับคณะวิทยาศาสตร&
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธ0การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย0
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแต;งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป?)
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย0ประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว;างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป?) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป?) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562
ขอบังคับคุรุสภาว;าดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0
(หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562
ตารางการกําหนดกรอบความคิดที่ใชในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว;าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หน+า
1
9
14
78
105
107
109
113
115
118
127

183
188
230
238
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร0ร;วมกับคณะวิทยาศาสตร0
สาขาวิชาวิทยาศาสตร0และคณิตศาสตร0พื้นฐาน
หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25490221105263
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Biology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย;อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย;อ (อังกฤษ)
:

การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
B.Ed. (Biology)

3. วิชาเอก
ไม;มี
4. จํานวนหน'วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม;นอยกว;า 135 หน;วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป?
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช+
หลักสูตรจัดการศึกษาเป[นภาษาไทย
5.4 การรับเข+าศึกษา
รับเฉพาะนักเรียนไทยและนักเรียนต;างชาติที่สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได
5.5 ความร'วมมือกับสถาบันอื่น
เป[นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให+ปริญญาแก'ผู+สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษาบั ณฑิ ต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป?) หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป?) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ0 พ.ศ. 2562
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน 2562
6.4 เป^ดสอนภาคเรียนที่ 1 ป?การศึกษา 2562 เป[นตนไป
7. ความพร+อมในการเผยแพร'หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร;คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562 ในป?การศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได+หลังสําเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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-39. ชื่อ นามสกุล ตําแหน'ง และคุณวุฒิของอาจารย&ผู+รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน'ง
ทางวิชาการ

1

นายสมภพ อินทสุวรรณ

ผูช;วยศาสตราจารย0

2

นายธนพันธุ0 ปkทมานนท0

อาจารย0

3

นางยุพิน พิมโคตร0

อาจารย0

4

นายจารุวัตร จันทร0ประดิษฐ0

อาจารย0

5

นายนพดล ศุกระกาญจน0

ผูช;วยศาสตราจารย0

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

Botany
อุดมศึกษาและการฝjกหัดครู - ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
สัตววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
ศึกษาศาสตร0 - ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0การประมง
วาริชศาสตร0

สถาบัน
Victoria University of Wellington, New Zealand
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เกษตรศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ม.สงขลานครินทร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงขลานครินทร0

ป
2533
2518
2516
2548
2528
2525
2545
2526
2546
2535
2532
2539
2536
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร0 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร0 คณะวิทยาศาสตร0 วิทยาเขตสงขลา
10.3 สถานศึกษาและองค0กรที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ
11. สถานการณ&ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต+องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ&หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ0การพัฒ นาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีความเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ส;งผลกระทบกับการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะและการดํารงชีพในสังคมของ
บุคคลทุกช;วงวัย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห;งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห;งชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร0ชาติ ระยะ 20 ป? และความเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ปรากฎตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) รวมถึงแผนการศึกษาแห; งชาติ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 และมาตรฐานการศึ กษาของชาติ
พ.ศ. 2561 โดยระบุถึงความเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ประเทศไทยตองเผชิญในหลายบริบท ทั้งที่เป[นโอกาสและ
ขอจํากัดต;อการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมทักษะการเรียนรูของคนและระบบ ใหสามารถ
ปรั บ ตั ว พรอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงในสั งคมอนาคต ไดอย; า งรู เท; า ทั น โลก วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ก ารจั ด
การศึกษาตองสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคส;วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ;งเนนการพัฒนาคน
และ สั งคมไทยใหเป[ น รากฐานที่ แ ข็ งแกร; งของประเทศ มี ความพรอมทางกาย ใจ สติ ปk ญ ญา และทั กษะ
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา รูรักษ0คุณค;าความเป[นไทยและ รูบริบท
สากล โดยมุ;งหวังใหการจัดการศึกษาเป[นการศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถีการเรียนรูของคนไทย ใหเป[นสังคม
แห;งการเรียนรูและร;วมกันสรางสรรค0นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งสาระสําคัญดังกล;าวได
นํามาใชพิจารณาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู
กระบวนทัศน0ในการผลิตครูในปkจจุบันจึงจําเป[นตองทบทวนและนําไปสู;การปรับเปลี่ยนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบั ติ เพื่อรองรับการพัฒ นาครูสู;สังคมอนาคต ใหไดครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพสอดคลองกั บ สภาพสั ง คม ดั ง ที่ รั ฐ บาลไดแถลงนโยบายเกี่ ย วกั บ การผลิ ต ครู เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ;านมา โดยมุ;งหวังใหสถาบันผลิตครูจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรผลิตครู 4 ป?ที่มี
คุณภาพตอบสนองความตองการของประเทศและสังคมส;วนรวม บัณฑิตครูตองมีค;านิยม คุณลักษณะความเป[น
ครู ความรู และปฏิ บัติ งานในหนาที่ ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะอย;างยิ่ งสามารถพั ฒ นาผู เรียนใหมี
สมรรถนะสู ง มี ความรูเท; าทั น สั งคมและบริ บ ทโลก เป[ น พลเมื องที่ มีนั ยสํ าคั ญ ต;อการพั ฒ นาชุ มชนทองถิ่ น
ประเทศชาติและสังคมอนาคต
11.2 สถานการณ&หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ0หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป[นในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปkจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสู;สังคมผูสูงอายุ ซึ่งเป[นทั้ง
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โอกาสและภัยคุกคามต;อประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปkญญาทองถิ่นและแพทย0พื้นบาน สถานที่ท;องเที่ยวและการ
พักผ;อนระยะยาวของผูสูงอายุ การศึกษาจึงมีสําคัญในการพัฒ นาภูมิปkญ ญาทองถิ่นของไทยและนํามาสราง
มูลค;าเพิ่ม ซึ่งจะเป[นสินทรัพย0ทางปkญญาที่สรางมูลค;าทางเศรษฐกิจได แต;ในอีกดานก็จะเป[นภัยคุกคามในเรื่อง
การเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝ?มือและทักษะไปสู;ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว;า ขณะเดียวกัน การใชอินเทอร0เน็ต
ช;วยในการแพร;ขยายของขอมูลข;าวสารที่ไรพรมแดน ทําใหการดูแลและปoองกันเด็กและวัยรุ;นจากค;านิยมที่ไม;พึงประสงค0
เป[นไปอย;างลําบากมากขึ้น ตลอดจนปkญหาการก;อการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม;ๆ และการคายา
เสพติดในหลากหลายรูปแบบ สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป[นตองมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน แบบบู รณาการเพื่ อใหมีคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค0 ตอบสนองยุทธศาสตร0ชาติและความตองการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีส;วนร;วมของชุมชน สังคม
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปลูกฝkงความรู ทักษะ ค;านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตอง
เพื่อใหผูเรียนมีความรอบรู มีทักษะการคิด ดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล อันจะเป[นภูมิคุมกันในตัวที่ดี พรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติที่มีความเป[นพหุวัฒนธรรม
ร;วมกัน และรวมทั้งเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไดอย;างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข+อ 11.1 และ 11.2 ต'อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ0ภายนอกที่มีผลกระทบต;อหลักสูตรผลิตครูในปkจจุบันและนโยบายการพัฒนาประเทศ
จึ ง จํ า เป[ น ตองพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ครู ที่ มี ส มรรถนะสู ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ ความรู
ความสามารถ และทักษะเชิงวิชาการและวิชาชีพครู มีสมรรถนะและประสบการณ0ในการประยุกต0ความรูสู;การ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับความเป[นครูตามกรอบจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู
กลไกสําคัญในการพัฒนาบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ คือ การประเมินทบทวนปรับปรุง คุณภาพหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค0ประกอบอื่น ๆ เพื่อใหสอดคลองและเท;าทันกับสภาวการณ0ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในมิติมาตรฐานวิชาชีพ องค0ความรูเฉพาะสาขาและศาสตร0การสอน ตลอดจนบริบทการทํางานในวิชาชีพ
ทั้งนี้โดยใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีส;วนร;วมจากผูมีส;วนไดส;วนเสียทุกภาคส;วน เพื่อใหได
ขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงหลักสูตรไดอย;างมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูรียน ชุมชน สังคมและ
วิสัยทัศน0ตามแผนยุทธศาสตร0การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580
คณะศึกษาศาสตร0 ในฐานะส;วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีพันธกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตครูและร;วมกับคณะผลิตร;วมคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 คณะวิทยาศาสตร0 และคณะศิลปกรรม
ศาสตร0 รวมทั้งสิ้น 11 สาขาวิชาเอก จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรผลิตครู 4
ป? (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) ซึ่ งมี ก ารดํ า เนิ น งานภายใตความร; ว มมื อ ของผู มี ส; ว นไดส; ว นเสี ย คณะ
ศึ ก ษาศาสตร0แ ละหน; ว ยงานที่ เกี่ ย วของ อั น จะนํ าไปสู; ห ลั กสู ต รผลิ ต ครู ที่ มีคุ ณ ภาพเชื่ อมโยงสอดคลองกั บ
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มาตรฐานวิชาชีพ และไดผลผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีความเป[นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
สังคม ชุมชนต;อไป
12.2 ความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
เกี่ ย วของกั บ พั น ธกิจ ของมหาวิทยาลั ยทั กษิ ณ เป[ น มหาวิทยาลัย เพื่ อสั งคม มี ความเป[ น เลิ ศทาง
วิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน
13. ความสัมพันธ&กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ'มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปจํานวน 30 หน;วยกิต โดยแบ;งเป[น 2 กลุ;ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน'วยกิต
1.1 กลุ;มการใชภาษา
จํานวน 9 หน;วยกิต
1.2 กลุ;มบูรณาการ
จํานวน 9 หน;วยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หน'วยกิต
2.1 กลุ;มวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หน;วยกิต
2.2 กลุ;มวิชาเลือก
จํานวน 9 หน;วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาเอกเฉพาะ
จํานวน 36 หน;วยกิต
0202106 คณิตศาสตร0พื้นฐาน
3(2-2-5)
0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
0222281 วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
0223103 ฟ^สิกส0พื้นฐาน
3(3-0-6)
0223193 ปฏิบัติการฟ^สิกส0พื้นฐาน
1(0-3-0)
0223281 วิทยาศาสตร0โลกทั้งระบบ
3(3-0-6)
0223382 ดาราศาสตร0และอวกาศ
3(3-0-6)
0222211 พฤกษศาสตร0
3(2-3-4)
0222212 สัตววิทยา
3(2-3-4)
0222311 พันธุศาสตร0
3(2-3-4)
0222312 นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
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13.1.3 กลุ'มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น
ไม;มี
13.2 กลุ'มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให+ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต+องมาเรียน
ไม;มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารย0ประจําที่สังกัดส;วนงานวิชาการและส;วนงานอื่นที่
ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป[นผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานวิชาการเป[น
ผูกํากับดูแล และฝrายวิชาการเป[นผูประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุ;มบูรณาการการเรียนรูกําหนดใหอาจารย0ประจําที่ มีคุณวุฒิ คุณสมบั ติตามเกณฑ0
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
2) กลุ;มวิชาเอก กําหนดใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรืออาจารย0ประจําที่ไดรับมอบหมาย
จากส;วนงานวิชาการคณะผลิตร;วม ที่มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เป[นอาจารย0ผูสอน
3) กลุ;มวิชาชีพครู กําหนดใหอาจารย0สังกัดคณะศึกษาศาสตร0ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่
ระบุใน มคอ.1 สาขาครุศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562 หนา 10 เป[นผูสอนภายใตการ
กํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. ความร'วมมือทางวิชาการกับหน'วยงานอื่น
หน'วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต ที่มีความ เครือข;ายสถานศึกษาร;วมพัฒนาวิชาชีพครูร;วมกับคณะ
ร;วมมือเป[นเครือข;ายโรงเรียนร;วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร0 เพื่อสรางกระบวนการฝjกประสบการณ0วิชาชีพ
วิชาชีพครูร;วมกับกับหน;วยฝjกสอนฝjกงาน
ระหว;างเรียนและปฎิบัติการสอน (professional practice)
คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยใชสถานศึกษาเป[นแหล;งเรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครู
แบบต;อเนื่อง (Residency programe) ตลอด 4 ชั้นป?/รุ;นรวม
1 ป? หรือไม;นอยกว;า 30 สัปดาห0ตามขอบังคับคุรุสภา
2. เครือข;ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล;าง
1. ความร;วมมือในการจัดประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ของนิสิตครูในบริบทพื้นที่ภาคใตตอนล;าง
2. กระบวนการพัฒนาครูใหม;(Induction Program) ในพื้นที่
ภาคใตตอนล;าง เพื่อการจัดการเรียนรูที่นําไปสู;การแกปkญหา
เชิงพื้นที่และนําไปสู;การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู
(Professional Learning Community)

-8หน'วยงาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน;วยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในพื้นที่
ภาคใตตอนล;าง
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โครงการ/กิจกรรม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก;ง
ตรงตามความตองการของผูใชครูและหน;วยงานในทองถิ่นเขา
ศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปลูกฝkงใหมีคุณลักษณะ อัตลักษณ0เชิงพื้นที่เมื่อสําเร็จการศึกษา
จะไดรับการบรรจุในภูมิลําเนา
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค&ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การศึกษาสรางครูผูรอบรูชีววิทยา เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู;สังคม
1.2 ความสําคัญ
ผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางชีววิทยาและการสอนชีววิทยา สําหรับ การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 วัตถุประสงค&หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค&
1.3.1 วัตถุประสงค&หลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เหมาะสมกับความเป[นครู
2. มีความรูและทักษะเชิงวิชาการในวิชาชีพครูดานชีววิทยา
3. มีความสามารถประยุกต0ใชความรูในการปฏิบัติการสอน การถ;ายทอดความรู และการจัดการ
เรียนรูอย;างมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะทางปkญญา และกระบวนการคนหาขอเท็จจริงโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร0
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย;างสรางสรรค0 และใฝrรูเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต; อ ตนเองและเพื่ อ นร; ว มงาน สามารถทํ า งานร; ว มกั บ ผู อื่ น ไดอย; า งมี
ประสิทธิภาพ
7. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการเรียนรูไดอย;างเหมาะสม
8. สามารถบูรณาการและถ;ายทอดความรูดานชีววิทยา ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสังคมใหเป[นสังคมการ
เรียนรูอย;างยั่งยืน
1.3.2 ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome : ELOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลวบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
จะมีผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELOs) ดังนี้
(Generic
(Specific
Bloom’s
TQF
ELO
Leaning
Leaning taxonomy
Outcomes) Outcomes)
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป[นครูและ
√
U
1.1, 1.2
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป[นครูนักพัฒนาที่มีทักษะ
การพัฒนาผูเรียน ตนเอง และชุมชน
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ELO
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัตงิ านดวยความรับผิดชอบต;อสังคม
และมีจิตสาธารณะ
ELO3 สามารถอธิบายและบูรณาการความรู ทักษะการปฏิบัติ
เพื่อจัดการเรียนรู และนํานวัตกรรมมาใชในการถ;ายทอด
ความรูทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ELO4 มีทักษะทางปkญญา สามารถคิดวิเคราะห0สังเคราะห0
และคนหาคนหาขอเท็จจริงโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร0
สามารถพัฒนาตนเองใหเป[นครูผูนําทางปkญญา (Innovative
Teacher) ที่มีความรอบรู ทันสมัย ทันต;อการเปลี่ยนแปลง
สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนใฝrเรียนรูและพัฒนางานอย;าง
สรางสรรค0
ELO5 ใชวิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกันคุณภาพ
และวิจัยเพื่อสรางสรรค0การเรียนรู นวัตกรรมทางดานชีววิทยา
และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ELO6 มีความรับผิดต;อตนเอง เพื่อนร;วมงานและส;วนรวม
สามารถทํางานร;วมกันเป[นทีมไดอย;างมีประสิทธิภาพ ปฎิบัติ
การเรียนรูและสรางความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับ
กระบวนทัศน0การทํางานของครูร;วมกับชุมชน สรุปองค0ความรู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู เพื่อเขาถึงขอมูล ความรูและบริบท
ของชุมชน บนฐานชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO7 สามารถสรางเครือข;ายความร;วมมือและความสัมพันธ0
กับผูปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ELO8 สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
วิชาชีพ สามารถใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห0
ขอมูล และการประเมินผล ในการจัดการเรียนรูที่จําเป[น
สําหรับการปฏิบัติงาน
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห0งานครูชวี วิทยา การ
แสวงหาความรู และการจัดการความรูในสถานการณ0ปฏิบัติ
ประสบการณ0วิชาชีพครู

มคอ.2 ปริญญาตรี

(Generic
(Specific
Bloom’s
TQF
Leaning
Leaning taxonomy
Outcomes) Outcomes)
√
U, A
1.3, 1.4
√

U, A

2.1,
2.2, 2.3

√

U, A

3.1,
3.2, 3.3

√

U, A

3.4,
3.5,3.6

√

U, A

4.1,
4.2,4.3

√

U, A

4.4, 4.5

√

U

5.1,
5.2,5.3

√

U, A

6.1,6.2,
6.3
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ELO
ELO10 สามารถถ;ายทอดความรูทางชีววิทยา โดยใชรูปแบบ
การสอนที่ทันสมัยสอดคลองกับกลุ;มผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ มีความรอบรู มีปkญญารูคิด และเกิดการ
เรียนรูอย;างต;อเนื่อง
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารอย;างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร;วมกับผูอื่นอย;าง
สรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ0ปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษา
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครู สราง
นวัตกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มประสิทธิภาพ

มคอ.2 ปริญญาตรี

(Generic
(Specific
Bloom’s
TQF
Leaning
Leaning taxonomy
Outcomes) Outcomes)
√
U, A
6.4, 6.5

√

U, A

6.6, 6.7

√

U, A

6.8,
6.9,
6.10,
6.11

หมายเหตุ U= Remembering/Understanding A=Applying/Analyzing E=Evaluating/Creating
AF=Affective P=Psychomotor

ชั้นปที่
1

2

1.3.3 ความคาดหวังของผลลัพธ&การเรียนรู+เมื่อสิ้นปการศึกษา
ความคาดหวังผลลัพธ&การเรียนรู+ เมื่อสิ้นปการศึกษา
1. มีความรูความเขาใจเนื้อหาชีววิทยา วิชาชีพครู และศาสตร0ที่เกี่ยวของได
2. มีปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
3. สามารถทํางานร;วมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองค0กรได
4. สามารถสื่อสาร ถ;ายทอดความรูระดับเบื้องตนไดเพียงพอสําหรับการสังเกตการสอนในโรงเรียน
1. มีความรูความเขาใจและประยุกต0ใชความรูเนื้อหาชีววิทยา วิชาชีพครู และศาสตร0ที่เกี่ยวของได
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูได
3. มีจิตสํานึกและเขาใจในการเป[นแบบอย;างที่ดีสําหรับผูเรียน
4. รูบทบาทหนาที่ของความเป[นครูและสามารถถ;ายทอดความรูดานชีววิทยา และวิทยาศาสตร0ที่
จําเป[นผ;านกระบวนการเรียนการสอนได
5. มีความรับผิดชอบต;อหนาที่สามารถบริหารบริหารจัดการในการทํางานร;วมกับผูอื่นได

- 12 ชั้นปที่
3

4

มคอ.2 ปริญญาตรี

ความคาดหวังผลลัพธ&การเรียนรู+ เมื่อสิ้นปการศึกษา
1. มีความรูความเขาใจเนื้อหาชีววิทยาไดอย;างครอบคลุมและลึกซึ้ง
2. สามารถบูรณาการความรูดานชีววิทยาและวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูอย;างหลากหลาย
3. สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานสอน ประยุกต0ใชในวางแผนการสอน และปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนได ในระดับหนึ่ง
4. มีจิตสํานึกและเขาใจในการเป[นแบบอย;างที่ดีสําหรับผูเรียน
1. สามารถคิดคนความรูเนื้อหาชีววิทยาไดอย;างเป[นระบบ
2. สามารถบูรณาการและประยุกต0ใชความรูและนวัตกรรมเพื่อถ;ายทอดองค0ความรูดานชีววิทยา
3. มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนและประยุกต0ใชในการจัดเรียนรูได
4. สามารถจัดการเรียนรูดานชีววิทยาอย;างบูรณาการเพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน
5. ปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาไดอย;างครบถวนสมบูรณ0และมีประสิทธิภาพ
6. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตามแบบแผนจรรยาบรรณครู

1.3.4 ความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรกับผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 6 ขอของหลักสูตรฯ ไดมาจากการเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู 5 ดาน (TQF) รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น0 แ ละพั น ธะกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เป[ น สํ า คั ญ (V/M)
กระบวนการไดมาของผลการเรียนรูที่คาดหวังยังมีการรับฟkงความคิดเห็นของผูมีส;วนไดส;วนเสียของหลักสูตร
ไดแก; ศิษย0ปkจจุบัน ศิษย0เก;า อาจารย0 และผูใชบัณฑิต ผ;านกระบวนการต;าง ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไดดังตาราง
ภาคผนวก ฉ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ&
หลักฐาน/ตัวบ'งชี้
- ใชกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตาม - รายงานรายละเอียดของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ0การประกันคุณภาพ ASEAN
(มคอ.2)
University Network (AUN) โดย
- รายงานผลการตอบแบบสอบถาม
ทบทวนและกําหนดผลการเรียนรูที่
ของผูใชบัณฑิต ศิษย0เก;า และ
คาดหวังตามความตองการของผูมี
นิสิตปkจจุบัน
ส;วนไดส;วนเสียทุกกลุ;ม โดยใชขอมูล - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
จาก
ประจําป?
- เอกสารขอเสนอแนะจากผูวิพากษ0
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
แห;งชาติ พ.ศ. 2552
 ปรัชญามหาวิทยาลัย ปรัชญาคณะ
และปรัชญาหลักสูตร

- 13 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

- การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน

กลยุทธ&
 ผลการตอบแบบสอบถามของผูใช
บัณฑิต ศิษย0เก;า และนิสิตปkจจุบัน
- ติ ด ตามป ระเมิ น ห ลั ก สู ต รอย; า ง
ต;อเนื่อง
- เชิ ญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ และผู แทนจาก
องค0กรวิชาชีพร;วมวิพากษ0หลักสูตร
- ใชกระบวนการจัดทํารายงาน
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยอาจารย0ผูสอน
- ประเมินการเรียนการสอน โดยนิสิต
ผูเรียนทุกภาคการศึกษา ผ;านระบบ
ประเมินออนไลน0ของมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) โดย
อาจารย0ผูสอน
- ประชุมตรวจสอบรายงาน มคอ.3 –
7 โดยอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ประชุมประกันคุณภาพขอสอบและ
ค;าระดับขั้น โดยอาจารย0ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี
หลักฐาน/ตัวบ'งชี้

- รายงานรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4)
- รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน0โดยนิสิต
- รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)
- รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
- รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
มคอ. 3 – 7
- รายงานผลการประชุมประกัน
คุณภาพขอสอบและค;าระดับขั้น
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ป?การศึกษาแบ;งออกเป[น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 1
มีระยะเวลาศึกษาไม;นอยกว;า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร+อน
ไม;มี
1.3 การเทียบเคียงหน'วยกิตในระบบทวิภาค
ไม;มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ0
2.2 คุณสมบัติของผู+เข+าศึกษา
2.2.1 เป[นผูสําเร็จการศึกษาไม;ต่ํากว;าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท;า
2.2.2 มีค;านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ;านขอสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป[นครู และผ;านเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือผ;านกลไกและระบบการ
คัดเลือก เพื่อใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเป[นครู และมีความรูความสามารถเป[นไปตามระเบียบขอบังคับการ
คัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป[นผูกําหนด
2.2.3 มีบุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสมกับความเป[นครู
2.2.4 เป[นผูมีความประพฤติดี
2.2.5 เป[น ผูมีคุณ สมบั ติและเป[ นไปตามขอบั งคั บมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ว;าดวย การศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ช)
2.3 ปlญหาของนิสิตแรกเข+า
การแบ;งเวลาในการเรียน ไม;เขาใจแผนการเรียน และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป[นระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง
2.4 กลยุทธ&ในการดําเนินการเพื่อแก+ไขปlญหา/ข+อจํากัดของนิสิตในข+อ 2.3
จั ด ปฐมนิ เทศนิ สิ ต ทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณะ และสาขาวิ ช า จั ด อาจารย0 ที่ ป รึ ก ษาดู แ ล
ประสานงานกับคณาจารย0ผูสอนและผูปกครองในกรณีที่มีปkญหา

- 15 2.5 แผนการรับนิสิตและผู+สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแต'ละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2562
2563
2564
2565
ชั้นป?ที่ 1
50
30
30
30
ชั้นป?ที่ 2
50
30
30
ชั้นป?ที่ 3
50
30
ชั้นป?ที่ 4
50
รวม
50
80
110
140
คาดว'าจะสําเร็จ
50
การศึกษา
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2566
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจ;ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ หน'วย : (บาท)
ปงบประมาณ
รายรับ
2562
2563
2564
2565
2566
ค;าลงทะเบียน
1,700,000 2,720,000 3,740,000 4,760,000 4,080,000
รวมรายรับ
1,700,000 2,720,000 3,740,000 4,760,000 4,080,000
ค;าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ;ายภาคเรียนละ 17,000 บาท
ตลอดหลักสูตร 136,000 บาท
ค;าใชจ;ายต;อหัวต;อป? (สูงสุด) 34,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ'าย หน'วย : (บาท)
ปงบประมาณ
รายจ'าย
2562
2563
2564
2565
2566
1. งบบุคลากร
1,200,000 1,207,200 1,214,400 1,221,600 1,228,800
2. งบดําเนินการ
374,840
749,680 1,124,520 1,499,360 1,874,209
3. งบลงทุน
102,600
102,600
4. งบเงินอุดหนุน
125,147
125,147 125,147
125,147
125,147
รวมทั้งสิ้น
1,802,587 2,082,027 2,464,067 2,948,707 3,228,156
จํานวนนิสิต
50
80
110
140
120
ค'าใช+จ'ายต'อหัว
36,052
26,025
22,401
21,062
26,901
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน'วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข+ามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไม;นอยกว;ารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเป[นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไม;เกิน 5 ป? และไดรับระดับขั้นไม;ต่ํากว;า C หรือไดรับค;าระดับขั้นไม;ต่ํากว;า 2.00 และเป[นไป
ตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว; า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ขอ 30
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ช)
3. หลักสูตรและอาจารย&ผู+สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร+างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
วิชาบังคับ
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม'น+อยกว'า

135 หน'วยกิต

ไม'น+อยกว'า
ไม'น+อยกว'า
ไม;นอยกว;า

30
99
36
22
12
2
63
42
36
6
21
6

ไม;นอยกว;า
ไม;นอยกว;า

ไม;นอยกว;า
ไม'น+อยกว'า

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม'น+อยกว'า
วิชาบังคับ
กลุ'มการใช+ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
Thai for Higher Education

30

หน'วยกิต
หน'วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน'วยกิต

หน'วยกิต
18 หน'วยกิต
9 หน'วยกิต
3(3-0-6)
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ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
Basic English in Daily Life
0000122 การอ;านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Read and Write in Basic English
กลุ'มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
ไม'น+อยกว'า
กลุ'มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

3(3-0-6)

0000121

3(3-0-6)
9 หน'วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน'วยกิต
3 หน'วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป[นวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป[นวิชาเลือกได
กลุ'มวิชาเลือก
ไม'น+อยกว'า
9 หน'วยกิต
วิชาเลือก 9 หน;วยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ;มภาษาและกลุ;มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ'มการใช+ภาษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม;า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
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0000163
0000164
0000165
0000166
0000167
0000168
0000169
0000171
0000264
0000265
0000266
0000267
0000268
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ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุrน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ'มบูรณาการ
วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
ชมศิลปŠ ดูหนัง ฟkงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
ไฟฟoากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
การอ;านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
เศรษฐกิจสรางสรรค0
2(2-0-4)
Creative Economy
ทัศนศิลปŠและสังคีตวิจักษ0
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
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0000271* การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ไม'น+อยกว'า
99 หน'วยกิต
วิชาชีพครู
ไม'น+อยกว'า
36 หน'วยกิต
วิชาบังคับ
ไม'น+อยกว'า
22 หน'วยกิต
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค'านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู
2 หน'วยกิต
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ&กับผู+ปกครองและชุมชน
2 หน'วยกิต
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
มาตรฐานความรู+และประสบการณ&วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรู+และศาสตร&การสอน
18 หน'วยกิต
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Curriculum Development and Learning Management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learner
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน'วยกิต
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
12 หน'วยกิต
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum 1
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum 2
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0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum 3
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum 4
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201 การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ โดยผ;าน
ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
วิชาเลือก
ไม'น+อยกว'า
2 หน'วยกิต
มาตรฐานความรู+และประสบการณ&วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
กลุ'มวิชาการปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
0308201 การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
0308301 ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค'านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู และ
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ&กับผู+ปกครองและชุมชน
กลุ'มวิชาครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู+
0308210 ภูมิปkญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
0308211 ความเป[นมนุษย0และการเรียนรูสําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเป[นครู
2(1-2-3)
Love Hope and Happiness in Being Teacher
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
0308311 สังคมแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
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การศึกษาเพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างเสมอภาค
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2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

Education for Equality Living
0308411

สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
2(1-2-3)
Happy School
มาตรฐานความรู+และประสบการณ&วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ความรู+และศาสตร&การสอน
กลุ'มวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู+
0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว;า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร0กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ;มสาระวิชา
3(2-2-5)
Contents and Language Integrated Learning
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Integration of English Language with Primary Education
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
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กลุ'มวิชาบูรณาการความรู+พื้นฐานสําหรับครู
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
0308234 การส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
0308430 การเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education
0308431 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
0308432 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
0308433 บาติกเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Fundament Batik for Art Teachers
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art Carving and Activities in School
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
กลุ'มวิชาวิธีวิทยาการวัด ประเมินวิจัยและสถิติ
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project and Program Evaluation Design
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Assessment for Learning
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teacher and Research of Multicultural Education in Classroom
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
0308442 การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0
2(1-2-3)
Outcome –based Assessment

- 23 0308443

มคอ.2 ปริญญาตรี

วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห0เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
กลุ'มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร0การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in Institutions
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป[นภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
กลุ'มวิชาบูรณาการเนื้อหา วิธีสอนศิลปศึกษาสังคมศึกษาและพลศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠสําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
0308262 สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใชชุมชนเป[นฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
3(2-2-5)
มัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
0308362 ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
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กลุ'มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตร&และคณิตศาสตร&
0308270 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Learning in School
0308271 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Mathematics Learning in
School
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
Development of Science Teaching Competency in
School
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
Development of Mathematic Teaching Competency in
School
กลุ'มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
0308280 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
Young Children’s Rights and Protection
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
Provision of Early Childhood Home School Education
วิชาเอก
ไม'น+อยกว'า
63
วิชาบังคับ
42
วิชาเอกเฉพาะ
36
0202106 คณิตศาสตร0พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
0221102 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology Laboratory
0222281 วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
Environmental Sciences

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน'วยกิต
หน'วยกิต
หน'วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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0223193
0223281
0223382
0222211
0222212
0222311
0222312

0216483
0216484

0222221
0222222
0222223
0222321
0222322

ฟ^สิกส0พื้นฐาน
Fundamental Physics
ปฏิบัติการฟ^สิกส0พื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
วิทยาศาสตร0โลกทั้งระบบ
Earth System Science
ดาราศาสตร0และอวกาศ
Astronomy and Space
พฤกษศาสตร0
Botany
สัตววิทยา
Zoology
พันธุศาสตร0
Genetics
นิเวศวิทยา
Ecology
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูชีววิทยา
Innovation for Biological Learning Management
โครงงานวิทยาศาสตร0
Science Project
วิชาเลือก
ไม'น+อยกว'า
ชีววิทยาของเซลล0
Cell Biology
ชีววิทยาการเจริญ
Developmental Biology
หลักชีวเคมี
Principles of Biochemistry
จุลชีววิทยา
Microbiology
วิวัฒนาการ
Evolution

มคอ.2 ปริญญาตรี
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน'วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)
21 หน'วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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0222323

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
0223324 สรีรวิทยาของสัตว0
3(2-3-4)
Animal Physiology
0222325 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
Plant Taxonomy
0222326 กายวิภาคศาสตร0เปรียบเทียบของสัตว0มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-4)
Comparative Anatomy of Vertebrates
0222327 พันธุศาสตร0มนุษย0
3(3-0-6)
Human Genetics
0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture
0222329 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Techniques in Biology
0222330 หลักชีววิทยา
3(2-3-4)
Principles of Biology
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม'น+อยกว'า 6 หน'วยกิต
กําหนดใหเลื อกเรีย นรายวิช าที่ เป^ ด สอนในมหาวิทยาลั ย ทั กษิ ณ หรือเลื อกเรีย นวิช าใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําส;วนงาน และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล;าวตองเป[นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม;เกิน 4 ป? นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลขรหัส 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
เลข 00
เลข 02
เลข 03
เลขรหัสหลักที่สามและสี่
เลข 02
เลข 08
เลข 16
เลข 21

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสคณะ
วิชาศึกษาทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร0
คณะศึกษาศาสตร0
เลขรหัสวิชา
วิชาคณิตศาสตร0
วิชาการศึกษา
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาเคมีสําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

- 27 เลข 22
เลข 23
เลขรหัสหลักที่ห+า
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 8
เลข 9
เลขรหัสหลักสุดทาย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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วิชาชีววิทยาสําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
วิชาฟ^สิกส0สําหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ชั้นปที่เปFดสอน
ชั้นป?ที่ 1
ชั้นป?ที่ 2
ชั้นป?ที่ 3
ชั้นป?ที่ 4
กลุ'มวิชา
วิชาชีววิทยาพื้นฐาน
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาปฏิบัติการ
ลําดับรายวิชาของกลุ;มวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
0000121
0000162
0000….
0308110
0202106
0222101
0222191

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หน'วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม'น+อยกว'า จํานวน 135 หน'วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน'วยกิต
ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
0000122 การอ;านและเขียนภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
วิชาเลือกกลุ;มบูรณาการหรือกลุ;มภาษา
3(..........)
0000161 คุณภาพชีวิต
หมวดวิชาชีพครู
2
หมวดวิชาชีพครู
ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
หมวดวิชาเอก
7
0308121 ภาษาและเทคโนโลยีดิจทัลสําหรับครู
คณิตศาสตร0พื้นฐาน
3(2-2-5)
หมวดวิชาเอก
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
0221102 เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
0223103 ฟ^สิกส0พื้นฐาน
0223193 ปฏิบัติการฟ^สิกส0พื้นฐาน
รวมหน'วยกิต
18
รวมหน'วยกิต

หน'วยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5
2(90)
3(2-2-5)
8
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
22

- 28 ชั้นปที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
0000..... วิชาเลือกกลุ;มบูรณาการ

0308240
0308231
0222281
0222211
0222.....

ชั้นปที่ 3
0308330
0308310
0308223
0222282
0222311
0222.....
0222.....

หมวดวิชาชีพครู
การวัดประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
หมวดวิชาเอก
วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
พฤกษศาสตร0
วิชาเอกเลือก
รวมหน'วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาชีพครู
การสอนเฉพาะสาขา
วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
หมวดวิชาเอก
ดาราศาสตร0และอวกาศ
พันธุศาสตร0
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก

หน'วยกิต
6
3(3-0-6)
3(..........)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(.........)
21
หน'วยกิต
8
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
12
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(.........)
3(.........)
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ชั้นปที่ 2

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
262-263 เลือกจากกลุ;มวิชาบังคับเลือก
(ทักษิณ-วิถี)
0000…. วิชาเลือกกลุ;มภาษา
หมวดวิชาชีพครู
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
0308201 หรือการปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ

0223281
0222212
0222.....
0222.....
ชั้นปที่ 3
0308300
0308340

0222312
0222.....
0222.....

หมวดวิชาเอก
วิทยาศาสตร0โลกทั้งระบบ
สัตววิทยา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวมหน'วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
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ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาชีพครู
0308433 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

หน'วยกิต
6
6(270)

รวมหน'วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟkงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุปความ
และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน ศึกษาคนควาความรูจากการอ;านสื่อสิ่งพิมพ0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0 วิเคราะห0
สังเคราะห0 นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search for
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and
codes of conduct in communications
0000112

พหุภาษาเพื่อการเรียนรู+
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ย วกับ ภาษาศาสตร0สังคมการปนภาษาการสลั บ ภาษา สิ ทธิทางภาษา
พหุภ าษาเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒ นธรรม การประยุกต0ใชพหุภาษาเพื่ อการสื่อสารในการปฏิบั ติงาน
วิชาชีพในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพในองค0กร และความสัมพันธ0กับผูคน
ในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท;าเทียมในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
Concepts; theories on sociolinguistics; code mixing; code switching; language
shift; linguistic right; multilingual for communication in mmulticultural society; multilingual
usage for organization communication in terms of teacher professional contexts for
relationship in organization and interpersonal communication in society; multicultural
communication for equality education, avoid education gap and enhance learning
achievementin teacher professional contexts

6
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ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟkง พูด อ;าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ0ต;าง ๆ โดยเนนการฟkง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with
an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ'านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ;านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝjกอ;านและเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม'า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาพม;าเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย ฝjกการ
ฟkงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม;า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝjก
การฟkง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดย ฝjกฟkงและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
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ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุwน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาญี่ปุrนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝjกฟkงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุrน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝjกการฟkง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural
context
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่ อการสื่อสารเบื้ องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ โลก
ทัศน0 วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้ น ฐานและดั ช นี ชี้ วัด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดานร;า งกาย จิ ตใจ เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส;งผลต;อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162 สิ่งแวดล+อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปk ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกต0ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปkญหา
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Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative
solutions of the problems
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร0 ชาติพันธุ0สัมพันธ0 ความเป[นมา อัตลักษณ0ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ0กับโลกภายนอก สถานการณ0
ปkจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside
world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห0หลักปรัชญาและศาสนาต;าง ๆ เพื่อเป[นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ดวย
การเรียนรูเขาใจมีความคิดเป[นเหตุเป[นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ0ตัดสินทางจริยธรรม คําสอน
สําคัญทางศาสนา มนุษย0กับโลก มนุษย0กับมนุษย0และคุณค;าต;าง ๆ ในชีวิตมนุษย0
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the
world, relationship between man and man including the values in human life
0000165 ชมศิลป} ดูหนัง ฟlงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลปŠ ดนตรี และภาพยนตร0อย;างรูเท;าทัน ตระหนักใน
คุณค;า สามารถวิเคราะห0 วิจารณ0ในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies. Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making
critics as quality consumers or advocates
0000166 ไฟฟ•ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟo าในชี วิตประจํ าวัน ความตองการใชไฟฟoาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟo าต; อ
สิ่งแวดลอม โครงสรางค;าไฟฟoา รูปแบบการผลิตไฟฟoา และการคํานวณค;าไฟฟoาในบานเรือน การประหยัดไฟฟoาใน
ระบบแสงสว;าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟoาชนิดต;าง ๆ ความปลอดภัยของการใชไฟฟoาในชีวิตประจําวัน
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Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure;
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage;
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds
including safety of using electricity in daily life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุ ณ ค; า ทางโภชนาการ ความตองการอาหารของร; า งกาย คุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต;อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุภั ณฑ0 สํ าหรับอาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ มครอง
ผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑ0อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปkจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food
laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health and
beauty
0000168 การอ'านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝjกอ;านจากบทความ บทประพันธ0 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
ต;า ง ๆ ตามความสนใจ แลวนํ าเสนอขอสรุปใจความสํ าคั ญ จากสิ่ งที่ อ;า น และนํ าความรู มาประยุ กต0 ใชใน
ชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in
everyday life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล;น
กีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ฝjกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป[นผูมีสุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจ
นักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเล;น ผูดู นําไปประยุกต0ใชกับกติกาของสังคม
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Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test.
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great
personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied to
the rules of society.
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู+
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป[นพลเมืองดิจิทัล การรูเท;าทันสื่อ ความสามารถสําหรับการรู
ดิจิทัล การละเมิดสิทธิ์และการลอกเลียนผลงานดิจิทัล กระบวนการในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล
การสืบคน ใชและจัดเก็บขอมูลดิจิทัลการประเมินสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู และมีทักษะในการ
สืบคน ใชประเมินและผลิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัลที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู
Concepts of digital citizenship features; media literacy; ability for digital literacy
Infringement and copying of digital works; process for developing digital learning support;
searching; using and storing digital data assessment of information suitable for learning and
using searching skills evaluating and producing digital learning necessary for learning
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู;ร;วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย;างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผูนํา
ความคิดเชิงสรางสรรค0 ความเป[นผูประกอบการ การประยุกต0และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษ0เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies of
the community economy using social critique positively
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร0 โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล;นพื้นบาน ภูมิปkญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรค0ในภาคใต และความสัมพันธ0ทาง
วัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ0คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัย
ภูมิปkญญาชุมชน และแหล;งเรียนรูในทองถิ่น
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Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the
South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by
the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom
and local learning resources
0000263 วิถีชุมชนท+องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไกการปรับตัวที่
สอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การ
ประยุกต0 ใชแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ สอดคลองกับ บริบทจําเพาะของแต; ละชุมชนที่ นํ าไปสู; การ
พัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in
the South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological,
economic, social and cultural dimensions of the community. The application of the
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads to
sustainable development
0000264 เศรษฐศาสตร&และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร0ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการเวลา การเงิน และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ครัวเรือน การจัดการบุ คลิกภาพ การจัด การความ
หลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology,
ethics and social responsibility
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งาน ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน
ความสัมพันธ0ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป[นอาหารและพลังงาน
รายไดหลัก ลดรายจ;าย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
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Development of quality of life, food and energy security at the household level,
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life,
food production system and alternative energy, safety food production, management of
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement
income, recreation and social activities
0000266 เศรษฐกิจสร+างสรรค&
2(2-0-4)
Creative Economy
บู รณาการแนวความคิ ด สรางสรรค0 กับ การเพิ่ มมู ล ค; าและคุ ณ ค; าโดยเป[ น พื้ น ฐานการคิ ด ที่ จ ะ
สามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค0
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
0000267 ทัศนศิลป}และสังคีตวิจักษ&
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค;าของทัศนศิลปŠกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน0เพื่อการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can
be used to design and improve the quality of life
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิ วั ฒ นาการระบอบการเมื องของไทยตั้ งแต; อดี ตจนถึ งปk จจุ บั น กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค0กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาชน ปkญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process,
constitution, political parties and elections. Political role of government, business and public
sector organizations. Major problems of political and public administration, as well as the
political reform in Thailand
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[นพลเมือง สิทธิและหนาที่ของพลเมือง ภาวะ
ผูนํ าเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง การเรียนรู เพื่ อความเป[ น พลเมื อง การมี ส;วนร;วมในกิ จกรรมการปกครองอย;า ง
สันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่อการสรางความ
เป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
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Concepts, principles and knowledge about citizenship; rights and duties of
citizens; transformation leadership, citizenship learning; participation in government activities
peacefully; moral, ethical, sense of maintaining good governance and anti-corruption;
volunteer spirit and public mind; and education for creating citizenship of the nation and
the global society
หมวดวิชาเฉพาะด+าน วิชาชีพครู
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี แสวงหา
ความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อ ค;านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย;างที่ดี สรุปและ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
Practice teacher task in school for 4 weeks; analyze knowledge, theories; seek
for knowledge and deal with knowledge related to teacher task reflecting knowledge
involved with learners, teachers and schools; have language skills and interpersonal
communication, rapport building, team-working, creatively exchanging knowledge with
guardians and community; using technology as tools for searching, collecting and practicing;
hold belief, values of morality and ethics, disciplines, responsibility; behave as good models;
summarize and write a practicum report
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง ผูเรียน และชุมชน สามารถ
ใหเหตุผลและแกไขปkญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[น
ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต;างทางสังคมและวัฒ นธรรม ประยุกต0ใช
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการจัด การศึ กษา ตระหนั กในสิ ทธิและหนาที่ ความเป[ นพลเมืองและการ
ส;งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝrเรียนรู
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Teachers as developers who have moral and ethics, skills for self-development,
learners and community; be able to give reasons in solving ethical problems; have in accord
with a code of ethics; spirituality as a teacher; transformational leadership and lifelong
learning based on the social and cultural differences; application of sufficiency economy
philosophy in educational management; be aware of the rights and obligations of citizenship
and promote strong citizenship and learning engagement
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมการใชภาษา ภาษาเพื่อการ
สื่อสารสําหรับครูเกี่ ยวกั บวัจนภาษาและอวัจนภาษา การบู รณาการภาษา สื่ อ และเทคโนโลยีดิ จิทัลเพื่ อการ
จั ดการเรี ยนรู การพั ฒ นานวั ตกรรมการเรียนรูและพั ฒ นาวิ ชาชี พครู ในบริ บทที่ หลากหลายอย; างเท; าทั นการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
Concepts; theories; principle use of Thai language, English language; Cultural use of
language; language for communication for teachers related to verbal and non-verbal language;
language integration; media and digital technology for learning management and development
of innovative learning including development of professional teaching in various contexts
keeping up with changes of social and world context
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช;วยครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ช;วยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่
ครู ดูแลช;วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความ
แตกต;างของผูเรียน ร;วมวิเคราะห0แกปk ญ หาพั ฒ นาผูเรียนเป[น รายบุคคลกับ เครือข;ายผูปกครองและชุมชน
และรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพผูเรียนไดอย;างเป[นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว;าง
บุคคล การสรางสั มพั น ธภาพการจัด การอารมณ0 ของตนเองและเขาใจอารมณ0 ของผูอื่ น การทํ างานเป[ น ที ม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
Practice as a teacher assistant in school for 4 weeks; assist teaching and teacher task;
look after learners with love, kindness and concern; get to know an individual learner and accept
learners’ differences; mutually analyze, solve problems, individually develop learners with guardian
network and community and systematically report development of learners’ quality; have
language skill and interpersonal communication, rapport building, dealing with own emotions and
understanding others, team-working and creatively exchanging knowledge with other people
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*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ โดยผ;านความ
เห็นชอบการเทียบ โอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
0308201 การปฏิบัติการสอนในต'างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช;วยครูในสถานศึกษาในต;างประเทศเป[นเวลา 4สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช;วยสอน
หรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรมร;วมวิเคราะห0ปkญหาและดูแลช;วยเหลือผูเรียนร;วมกับครูพี่
เลี้ยงเครือข;ายผูปกครองและชุมชน ฝjกการใชทักษะภาษาต;างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว;างบุคคล การสราง
สัมพันธภาพการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นในบริบทขามวัฒนธรรมอย;างสรางสรรค0
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย;างเป[นระบบ
Practice being a teacher assistant in school in a foreign country for 4 weeks;
practice teaching and doing teacher task in cross-cultural context collaborating with
problems and assisting learners with a teacher mentor, guardian and community network ;
practice using foreign language skills in interpersonal communication; creating relationships;
team working; learning exchange with other people in cross-culture creatively; learning
exchange teacher task; systematically present and report
0308210 ภูมิปlญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน0ของภูมิปkญญาไทยและภูมิปkญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความ
เชื่ อมโยงระหว;างการศึกษากั บภู มิปkญ ญา การใชการศึกษาเพื่ อเป[ นแนวทางในการถ; ายทอด และอนุรักษ0
ภู มิ ปk ญ ญา การบู ร ณาการภู มิ ปk ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝj ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปk ญ ญากั บ
การศึกษา
Meaning, importance and scope of the paradigm of Thai wisdom and local
knowledge to analyze the relation between education and the wisdom; use of education as
a way to convey Thai wisdom and conservation; wisdom integration in education with selfreliance education, practice integrating wisdom with education
0308211 ความเปDนมนุษย&และการเรียนรู+สําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
ความเป[ น มนุ ษ ย0 ที่ ส มบู ร ณ0 ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู การจู ง ใจ และพฤติ ก รรมมนุ ษ ย0
กระบวนการจิตตปkญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป[นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู;สังคมสมัยใหม;เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝrเรียนรูตลอดชีวิต
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Being complete human ; nature of learning, motivation and human behavior;
contemplative educational processes; moral and ethic in being human; well-spoken
dialogue; mind developing for life quality; transformative learning; holistic thinking; selfadaptation to modern society to understand how to develop the learners in a variety of
contexts; inspire learners to learn and engage in lifelong learning
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเปDนครู
2(1-2-3)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต วิ ญ ญาณความเป[ น ครู
ความกาวหนาความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก
ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
Concepts and theories about love, hope and happiness, spirituality as a teacher;
progress and success in life and profession; true happiness of teachers; developing and
enhancing happiness, hope and happiness for self and other people
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
แนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎี ด านการสื่ อ สารและบุ คลิ กภาพ การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพกั บ การ
สื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนกรรมความสุภาพ การวิเคราะห0บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา
มารยาทสังคม การแต;งหนาและเครื่องแต;งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่อการสื่อสารองค0กร
การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Concepts, principles and theories of communication and personality; personality
development through pragmatics; politeness; speech acts, conversation analysis,
conversational structure; etiquette; makeup and costume in social communication; using
language for organization communication; communication for relationship in teacher
professional contexts
0308214 สภาวการณ&สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการสั ง คมไทยพื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ0 และ
ผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต;อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวต;อการเปลี่ยนแปลง ให
ทันต;อกระแสโลกยุคปkจจุบัน ทั้งดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองแนวพระราชดําริ
ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อการดํารงอยู;อย; างมี จิตสํ านึกแห; งความเป[ นไทย รวมทั้ งเสนอแนว
ทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนอ
งานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
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Concepts; principles; theories of fundamental Thai social evolution; relationship
and impacts from global society influencing on Thai culture and society adapting with
change to keep up with current world in terms of culture, society, economics and politics;
guidelines of King’s ideas according to philosophy of sustainable economy for Thai people
to live with realization including suggest alternations for educational development related
to teaching profession and those who have career path in education; presenting academic
work in various patterns
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญ า แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห0 ห ลั ก สู ต ร
การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช
การประเมิ น และปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย น และฝj ก จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เป[ น สําคั ญ การจัด การเรีย นรูเชิงรุก การบู รณาการแนวคิ ด ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งและองค0 ความรู
เกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และฝjกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
Philosophy, concepts, theories of curriculum and curriculum development;
curriculum analysis; curriculum design and curriculum innovation to respond learner
diversity; curriculum application, assessment and improvement to develop learner ; practice
doing school curriculum according to core curriculum, concepts, theories; learning
management, focusing on learner-center, active learning; integration of philosophical
concepts of sufficient economy and community knowledge to manage learning in diversified
context; design and plan learning; practice learning management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและการเรียนรู จิตวิทยาใน
การจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการให
คําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับใน
ความแตกต;างระหว;างบุคคล กลุ;ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[น
ผูใฝrเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
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Basic concepts and theories in Psychology; development of school age children;
brain and learning; psychology of classroom management for normal children and special need
children classes; case study; processes and counseling techniques in school to know,
understand, adjust and develop learners in various contexts; create and accept differences
between individuals, group and society on educational equality; inspire learners with
earnestly all time and create innovation to be a person of life-long learning
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิตและปkญหาเรื่องเพศใน
ปkจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 จิตวิทยาพัฒ นาการและจิตวิทยาวัยรุ;น การคุมกําเนิ ด
โรคติดต;อทางเพศสัมพันธุ0 อนามัยเจริญพันธุ0 วัฒ นธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล;วง
ละเมิดทางเพศ
Fundamental knowledge regarding sex education; attitude of sex education; sex
problem in current issues; anatomy and reproductive system; teenage and development
psychology; contraception; sexual transmitted disease; reproductive health; Thai culture
with sex and sexual harassment law
0308234 การส'งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส;งเสริมสุขภาพองค0รวมในสถานศึกษา ฝjกปฏิบัติการจัดบริการ สุขภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว;างสถานศึกษากับ
ผูปกครอง และชุมชน
Concepts and principles of holistic health promotion in school including
practicing managing, health service and health promotion administration and creating
relations among school, parents and community
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการ การ
สรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝjกปฏิบัติการออกกําลังกายและ
นันทนาการตามความสนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
Principle concepts, importance and relationship of health physical fitness
exercise and recreation; enhancing physical fitness test and good attitudes in exercise;
including enhancing exercise practicing and recreation based on individual interest for
applying in society
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0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม; การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและการจัดการเรียนรู การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดและ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดแผนพัฒ นาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษา การนํ า ผลการประเมิ น และประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษามาใชเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา
Concepts, principles, methods of measurement and evaluation of learning;
designing of learning measurement and evaluation tools; guidelines for measuring and
evaluating in new paradigm; using of learning measurement and evaluation results for
learner development and learning management; application of assessment principles in
educational quality assurance; concepts and principles of educational quality assurance;
laws and guidelines related to assessment and quality assurance of basic education level;
development of plan and project for educational quality assurance; applying the evaluation
results and educational quality assurance results to improve the quality of educational
management
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร;วมสมัยและแนวโนมดานการเรียนการสอนภาษาไทย
กับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอน
ภาษาไทยเพื่ อการรูหนั งสื อ การพั ฒ นากลไกการรูหนั งสื อ การเสริ มทั กษะการรูหนั งสื อ กรณี ศึกษาการรู
หนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร;องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ;มชาติพันธุ0 ผูเรียนที่ขาด
โอกาสและอยู;ในพื้นที่ห;างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือในบริบท
โรงเรียนและชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียม ขจัดปkญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Concepts, principles, theories, current trends of Thai language teaching and literacy
through educational linguistics; types of literacy, Thai language teaching approach for literacy,
literacy system development; literacy enhancement; case study of literacy and learning
management in language disability learners, ethnics learners, remote area learners, designed
practicum of Thai language teaching through literacy approach in school and community
contexts for education equality; avoid education gap and enhance learning achievement

- 44 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠใน
สถานศึกษา การจั ด การเรีย นรูดานศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลปŠ เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพ ความสามารถพิ เศษของ
นักเรียน กรณีศึกษาการปฏิบัติงานครูในกลุ;มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠ ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต;างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝjกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠ
Concepts, importance, understanding of fundamental knowledge related to arts,
music and dance for teachers in school; learning management of arts, music and dance for
developing competency, students' talents; analyze a case study of teacher task in specific
subjects of arts, music and dance in school, community, social and various cultural
contexts; learning exchange, practice, and design of arts, music and dance
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค&สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development for Teachers
แนวคิ ดทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่ อพัฒ นาความคิดสรางสรรค0 รูปแบบงานของศิลป^ นที่ มี
ความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม; การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน และฝjกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0
Concepts and theories of creative development; types of new creative artists;
learning management atmosphere for creative development; practice art learning activities
for creative development
0308262 สุขภาพองค&รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปkจจุบัน ปkจจัยที่มีผลกระทบต;อ
สุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม
และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปkญญา เพื่อส;งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู
Analysis of quality of teacher life in the current environment and society; factors
affecting health; safety and quality of life; health behavior and holistic health care; activities
and promotion of learning about physical, mental, social and intellectual health to improve
quality of teacher life
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0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร&ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิดวิทยาศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจวิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meanings understanding of science learning; of students’ science learning and
thinking; kind of science understanding; assessment for science learning; process of
development on students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in
science classroom
0308271 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในคณิตศาสตร&ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิ ตศาสตร0และการคิดคณิ ตศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจคณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meanings understanding of mathematics learning; understanding of students’
mathematical learning and thinking; kind of mathematical understanding; assessment for
mathematics learning; process of development on students’ mathematical learning; design
lesson plan; teaching practicum in mathematics classroom
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว;าดวยการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค0การ หน;วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็ก
ปฐมวัย และฝjกวิเคราะห0กรณีตัวอย;าง
Young children’ right, violation, law of young children’ right protection and
related laws; roles of family, institutions, organizations and communities in young children’
rights; practice analyzing case studies
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0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดยนําความรูมาใชวางแผน
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปkญหาหรือ
พั ฒ นาผู เรี ย น ใชภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย; า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ งานและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร; ว มกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย;างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัด และประเมิน ผลเพื่อพั ฒ นาผูเรีย น
บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
Practice teaching in school for 4 weeks; use learned knowledge to plan, design
course curriculum, learning activities, evaluation; produce innovative media to solve
learners’ problems or develop them; effectively use language for communication; creatively
work and exchange knowledge with guardians and community; teach at least 2 levels in the
real situation; build learning atmosphere to make learners happy in learning; use evaluation
and assessment to develop learners; keep records and report teaching practicum including
transcribe lesson study for exchanging
0308301 ประสบการณ&วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิ เคราะห0 ก รณี ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต; า งประเทศ บทบาทครู กั บ การจั ด
การศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ ปฏิบัติการศึกษา
ชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝjกประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร;วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรูทางวิชาการเพื่อพัฒ นาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐานวัฒ นธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครู
อย;างเป[นระบบ
Analyzing a case study of lifelong learning community in a foreign country,
teacher roles with education management and self-study to enhance lifelong learning in a
foreign country; practice studying interesting learning community; practice teaching
professional experience to create relations and collaboration with community; integrate
academic knowledge to develop learners and social community study, cultural-based
community; exchange learning and teaching professional experience in lifelong learning in a
foreign country; systematically report reflection of teaching profession experience
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0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning Community
วิถีครูผูสรางเครือข;ายความร;วมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒ นาผูเรียน มีทักษะการ
เป[นนักปฏิบัติผูสะทอนคิดเรียนรูกันและกันกับเพื่อนครู สังคมชุมชน สามารถจัดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใช
ชีวิตร;วมกับคนอื่นๆและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับผูเรียนเป[นครูผูนําในการสรางนวัตกรรมการจัด
การศึกษาร;วมกับผูปกครองสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําทฤษฏีไปปฏิบัติจริง สนับสนุนการสราง
ชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสั งคมชุมชนและความแตกต;างทางวัฒ นธรรม มีส; วนร;วมในการปฏิ รูป ชั้น เรียนและ
โรงเรียนใหเป[นพื้นที่แห;งการเรียนรู
Way of teachers who create a network of cooperation with parents and
communities to develop learners. Skilled teacherasa practitioner who reflects and learns
each other with friends, teachers and the people in society, able to learn about how to live
with others and inspire students to learn. Teachers are the leader in creating educational
innovation with parents, develop learning activities in order to bring the theory into practice,
supporting the creation of classroom that are linked to the society and the community and
cultural differences, participate in reforming the classroom and the school as a learning area
0308311 สังคมแห'งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนทัศน0 สังคมแห; งการเรียนรู นโยบายส;งเสริมการพั ฒ นา
สังคมแห;งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห;งการเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสาน
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝjกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห;งการ
เรียนรูตลอดชีวิตอย;างยั่งยืน
Concepts of lifelong learning; learning society paradigm; encouraging policies of
learning society development; importance of learning society; holistic human development
process by coorperating with the management of formal education, non-formal education,
and informal education by practicion building a sustainable lifelong learning society
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา การสรางสรรค0
อัตลักษณ0ครูผูใฝrเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางาน
ร;วมกับคนอื่น การประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู;การสอนและส;งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส;วนร;วม
ในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ;านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป[นกลุ;ม การเรียนรูจาก
ปkญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝjกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปkญญา
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Conceptsof innovations of teachers bravely teaching; teachers as inspiration and
teachers as educational reformers; creation of teacher identity as lifelong learners; creative
thinkers, creators of making change in education by being able to work with other people;
applying teacher professional ethics to teachingand enhancing learners’ learning;
contributing to create innovations of teachers bravely teaching through discussion, posing
questions; learning in groups, from problems, and analytical writing and; practicing with
respecting the rights of intellectual wisdom
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตร&พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร0พระราชาในประวัติศาสตร0กับการพัฒ นาชาติไทย
ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การ
นําแนวพระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสังคมอย;างยั่งยืนในบริบทที่
เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
Concepts; principles and theories of King’s philosophy in history with Thai
national development; King’s philosophy followed King Rama the IX’s ideas; using King’s
ideas and intention to apply with educational development including sustainable society in
teaching professional contexts and those who have career path related with education;
presenting academic work in various patterns
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ&
2(1-2-3)
Development of Thai Critical Society
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการดาน
ประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒ นาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต; ล ะยุ คสมั ย ตลอดจนแนวการพั ฒ นาบนวิถีชี วิต ของตนเองที่ เกี่ ยวของกั บ
วิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles and theories of definitions and importance of historical
development in Thailand; development of politics and government; Development of
economics; religious beliefs; language; tradition in Thai society in each era including
development of ways of life related to teaching profession and those who have career path
in education; presenting academic in various patterns
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0308320 สัทศาสตร&ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว'า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง ระบบสัญลักษณ0สากล
เนนหนาที่สัญ ลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน;งและลักษณะของการเปล;ง
หน;วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ในการถ;ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออก
เสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[นปkญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป[น
ภาษาแม;ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว;า การนําหลักสัทศาสตร0ปฏิบัติไปประยุกต0ใช
เพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
Speech organs, articulatory phonetics, acoustic phonetics, speech production,
transcription of sounds from languages into phonetic alphabets; Phonological theories and
methodologies for analyzing the sound system of language, practice analyzing phonology by
employing data from different languages focus on informants who use Southern Thai
dialect and Bahasa Melayu dialect through practical phonetics for better pronunciation;
use practical phonetics for linguistics competence in communication context in teacher
professional contexts
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร&กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญ ของทฤษฎี วัจนปฏิบั ติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทภาษาและวัฒ นธรรม
ความสํ า คั ญ ของบริ บ ทต; อ การติ ด ต; อ สื่ อ สาร วั จ นกรรม โครงสรางบทสนทนา การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา
ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว; า งความหมายและวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว; า งวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 กั บ
โครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Basic concepts of pragmatics, pragmatics, of socio cultural context in communi
cation, importance of communication contexts, conversational structure, conversation
analysis, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between
pragmatics and discourse structure; pragmatics in teacher professional contexts for
relationship creation in teacher professional contexts
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0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สราง
ความสัมพัน ธ0ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต;างทางวัฒ นธรรม รูป แบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบ
กิจกรรมและฝjกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต;างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค;าตนเอง และผูอื่นในการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;าง
ทางวัฒนธรรม
Definitions; Importance; contexts of using English in multicultural society to
build relationship in community to accept the cultural differences; patterns of language
activities; design activities and practice using English in multicultural society to create
relationship for self-development and learners can see their own values and others to live
together with the foundation of different culture
0308323 สื่อสิ่งพิมพ&เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อสิ่ งพิ ม พ0 และสิ่ งพิ มพ0 อิเล็ กทรอนิ กส0เพื่ อการศึ กษา
โปรแกรมสําเร็จ รูป เครื่องมือ วัสดุ การผลิต สื่อสิ่งพิ มพ0 หลักการออกแบบการผลิตสื่ อสิ่งพิ มพ0 และสิ่ งพิ มพ0
อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา
Meanings, categories and roles of printed media and electronic printed media for
education, software, tools, materials of printed media, principles of closuring printed media,
practice in designing, producing printed media and electronic printed media for education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล;งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[น
วิธีการและระบบที่ใชในการแกปkญหา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปkญหา
หรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
Concepts and knowledge resources involved in education innovation; analyze
the active innovations that are methods and systems used for solving problems and
improving in education quality, including designing Innovation to solve problems and
improve education quality
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0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรูและประเมินผลวิชา
เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝjกปฏิ บั ติการสอนวิช าเฉพาะในชั้ น เรียนและ การสรางชุ มชนการเรีย นรู
วิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ
Curriculum and content analysis of specific subject; principle and assessment of
specific subject; integration of pedagogy content knowledge and technology; competency
development of teaching specific subject; designing lesson plan; practice teaching specific
subject in classroom and creating professional learning community for specific subject
teacher
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิดสําหรับคนในศตวรรษ
ที่ 21 กระบวนการทางปkญญา ความสัมพันธ0ระหว;างการคิดและปkญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด วิเคราะห0ปkญหาการพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูร
ณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะ การคิด การ
ออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิดในสถานศึกษา
Meanings, categories and components of thinking; importance of thinking for 21st
century; intellectual process; relations between thinking and intellectural; teacher roles in
learning management for thinking development; analyzing problems of thinking
development; patterns and learning strategies for thinking development; integration of
thinking with course and outside classroom activities; thinking assessement; thinking
competent analysis; design, writing plans and assessing learning management to develop
thinking abilty; practice learning management for thinking development in school
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0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัย
ทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒ นาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0
ปkญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส;งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพั ฒ นาความเป[ นนวัตกรของผูเรียน การดําเนิน งานวิจัยเพื่ อแกปk ญ หา และพั ฒ นาการเรียนรู การ
วิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู
การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร;
Meanings, theories, and research principles for learning development; research
methodology for learning development and educational research; teacher role as a
classroom researcher and professional learning community development; problems analysis
from classroom phenomenon; design the research; learning skills enhancement innovative
development as an innovator; research doing for problem solution and learning
development; data analysis and research conclusion; research result using to improve
learners and learning quality management; research report writing and publishing
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project Design and Evaluation
แนวคิ ด หลั กการเกี่ ย วกั บโครงการและการเขีย นโครงการ ทฤษฎี และรูป แบบการประเมิ น
โครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสราง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
Concepts; principles projects and projects writing; theories and formats of
Project evaluation, project analyzing and design; proposal of project evaluation; tool
constructs data collection; analysis of results, and report project evaluate written
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
2(1-2-3)
Assessment for Learning
แนวคิ ด หลั ก การ เทคนิ ค การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ยุ ค ดิ จิ ทั ล วิ ธี ก ารสรางและใช
เครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
Concepts, principles, and techniques of assessment for learning in digital ages;
constructing and using assessment for learning tools and techniques; analyzing learner
information; innovation, and technology assessment for learning in the classroom; analyzing
and writing a report from assessment and reflection

- 53 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม;และภาษาที่สอง แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
แนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส;งเสริมศักยภาพทางภาษา การนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป[น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต;างกันและส;งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง การออกแบบและฝjกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ;งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
เพื่ อการจั ดการศึ กษาที่ เสมอภาคและเท; าเที ยม และขจัด ปk ญ หาความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึ กษาและพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
Concepts and theories on Mother Tongue and second language; second
language teaching as a Second Language for enhancing linguistic competence; use
educational linguistics for teaching Thai language as a second language for different student
needs serve and life-long education enhancement; Thai language skills evaluation, case
study of language teaching and Thai language teaching as a second language; designed
practicum of Thai language teaching and practice learning management focus on Thai
language teaching as a Second language for education equality; avoid education gap and
enhance learning achievement
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร&การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร0 กับการศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพทางภาษาและจัด การศึกษาเพื่ อการรูหนังสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสั งคมวัฒ นธรรมที่
แตกต;างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการ
วางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ;มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวั ฒ นธรรม และสิ ทธิ ทางภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียม และขจัดปkญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Linguistic theories and education; applications of Thai language linguistic
knowledge for language development; education management for literacy; teaching
language in different sociocultural contexts; relationship of Thai Language as dialect, official
language and national languages, education policy and Thai language planning with an
emphasis in Thailand; preservation of language and cultural diversity and language rights,
designed practicum of Thai Language teaching through educational linguistics in school and
community contexts for education equality; avoid education gap and enhance learning
achievement
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและกระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่
เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เทคนิคและวิธีสอนสังคมศึกษากลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคม
ศึกษาโดยใชชุมชนเป[นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย;างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห0 การคิดแกปkญหา
และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษาโดยใชแหล;งเรียนรูในชุมชนและการฝjกปฏิบัติ
Concepts, principles and theories of definitions, patterns and process of
teaching social studies related to school and community contexts; techniques and social
studies teaching methodology; strategies of social studies learning management using
community base to develop skills of critical thinking , analytical thinking, solving problem
thinking and creative thinking; design social studies project work by using sources from
community and practice
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกั บการเรียนรูและการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ;มสาระ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
จัด ทํ า แผนการจั ด การเรีย นรู การเลื อกใชสื่ อจากแหล; งเรี ยนรูทางสั งคมศึ กษาและการนํ าเสนอนวัต กรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
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Concepts; principles and theories of learning and teaching; patterns of learning
management of fundamental curriculum in social studies subjects; design and learning
management; integration of contents with holistic learning; learning experience arrangement;
techniques; and method of learning management; use and produce materials; use of
innovative learning; social studies learning management in the 21stcentury focusing on
learner-centered in primary education and secondary education; learning assessment; design
and plan lessons; selection of materials from social studies sources; creatively presenting
social studies teaching innovation
0308362 ชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษาเชิงบูรณา
การกระบวนการการศึ กษาชั้ น เรียนสําหรับ ครูสังคมศึ กษาในโรงเรียน การพั ฒ นาวิช าชีพครูสั งคมศึ กษาที่
มุ;งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห;งการเรียนรู
เชิงวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู
ร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคม
ศึกษามืออาชีพ
Concepts; principles and theories related to integrating profession learning
community for social studies teachers; process of classroom learning for social studies
teachers in school; development of teaching profession for social studies teachers focusing
on learners’ learning development in social studies classroom; ways of profession learning
community practice in developing learning process of learners’ social studies classroom;
collaboratively design learning management, observe classroom with social studies teachers
to develop social studies teachers becoming teaching profession
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนาชุมชน ประยุกต0 บูรณาการ
กั บ วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม โดยใชกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาเป[ น สื่ อ เพื่ อสรางสั มพั น ธ0 กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ใหเกิ ด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
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Bringing philosophy, principles and process of physical education and
community development to apply and integrate with local community way and culture by
using physical activities as means for cooperation with community to create tearing
community using physical education activity as base to develop social community both in
body and mind
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร&ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรู ในการสอนวิ ทยาศาสตร0 ห ลั กการ
ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปkญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meaning of competency in science teaching; teachers’ scientific knowledge for
teaching; principle of designing science activities in school focusing on problem solving;
approach and process in development of science teaching competency; design lesson plan;
teaching and observing practicum in science classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in science classroom
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร&ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematics Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ความรู ในการสอนคณิ ต ศาสตร0ห ลั กการ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปkญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meaning of competency in mathematics teaching; teachers’ mathematical
knowledge for teaching; principle of designing mathematical activities in school focusing on
problem solving; approach and process in development of mathematical teaching
competency; design lesson plan; practicum of teaching and observe teaching in
mathematics classroom; reflect on lesson plan for teaching development in mathematics
classroom
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลักการ ทฤษฎี แนวทางการจั ดหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ยโดยครอบครั ว คุ ณ ลั กษณะของ
ครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห0 จุดเด;น จุดดอย สภาพปkญหาและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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Principles; theories; guidelines of home school approach to the provision of early
childhood education curriculum; home school characteristics appropriate for provision of early
childhood; analyzing strength and weakness; problematic conditions and guidelines of
problem solving related to provision of early childhood education
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ครูในสถานศึ กษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรีย น (18 สั ป ดาห0 )ออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน
เนื้อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร;วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีปkญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส;งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรมและภูมิปkญญาทองถิ่น ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย
สรางสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครูโดยการสะทอนคิด ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและ
เผยแพร;บทความวิจัย มีส;วนร;วมในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา
Practice teacher task in school for 1 semester (18 weeks); design and plan
learning; teach and manage classroom in the real situation by integrating teaching
methodology, contents, technology and professional ethics under supervision of teacher
mentors and university supervisors to develop learners’ intelligence, thinking and becoming
an innovator; promote, conserve culture and local wisdom; use strategies of evaluation and
assessment to enhance learning power; apply media and digital technology for learning;
conduct research, create media/innovations for developing learners; mange knowledge from
teaching practicum by reflecting, transcribing lesson study and creatively exchanging
knowledge with guardians and community ; write a research report and publicize a research
article; participate in doing a project for developing learners and do other task in school
0308410 การศึกษาเพื่อการอยู'ร'วมกันอย'างเสมอภาค
2(1-2-3)
Education for Equality Living
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ที่มาของความขัดแยง
ปkญหาสังคมเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงกับวิกฤติการณ0ทางการศึกษาและสังคม การวิเคราะห0สถานการณ0ความขัดแยง
การปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาดวยการฝjกปฏิบัติจริงเพื่อสรางสังคมแห;งปkญญาและการอยู;ร;วมกันอย;าง
เสมอภาค
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Concept of educational management for peace building and stability in living;
sources of conflict, risky social problems linked to educational and social crisis, conflict
circumstances analysis; educational orientation by practicing wisdom building social and
equally living
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห;งความจริง จุดมุ;งหมายและคุณค;าของ
ชีวิตมนุษย0 สภาพปkญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปkญหาชีวิต
และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0เพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างสันติสุข
และสัน ติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองาน
วิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Meanings of truth of life to live in true society; aims and values of human life;
Thai social problematic conditions; looking at truth of life using principles of theology to
solve life problems and apply in daily life human rights, Dignity and humanization to live
together in peace and peace in contexts related to teaching profession and those who have
career path in education and presenting academic work in various patterns
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0กรณีตัวอย;างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
Constitution, act, royal decree, regulation, rule, announcement, and order
related to education, teachers and educational personnel; analyze cases involving teachers
and educational personnel
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
2(1-2-3)
Happy School
ปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษาสรางสุ ข ผ; า นกิ จ กรรมสรางสรรค0 การพั ฒ นาองค0 ก าร การจั ด การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป[นทีม มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการศึกษา
Operating school of happiness through creative activities; organization
development; change management; conflict management; teamwork; human relations and
educational leadership
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0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ;านและเขียนงานเชิงวิชาการสําหรับครู การฟkง
และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต;าง ๆ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการพัฒนา และนําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
Importance and use of English for reading and writing academic work for
teachers; listening and speaking for giving academic presentation in variety of opportunities;
use of digital technology for searching, communicating in English for developing and
presenting academic work in various patterns and contexts
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ'มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิ ดทฤษฎี การบู รณาการภาษาอั งกฤษกับ สาระวิชาออกแบบแผนการจัด การเรีย นรูและ
ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู กั บ รายวิ ช าเฉพาะโดยการบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าโดยประยุ ก ต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
Concepts, theories of integrated English with contents; design and practice
learning plans with specific courses by integrating English with contents by applying digital
technology in learning management
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Primary Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ คุณลักษณะพึงประสงค0ใน
การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ โครงสรางสาระการเรี ย นรู ตามหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู ภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึ ก ษา ความรู เชิ งบู ร ณาการดานสาระวิ ช าและการสอน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ปฏิ บั ติ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
English contents; English process skills; expected characteristics in learning
English; content structures according to English curriculum for primary education; integrated
knowledge between contents and teaching; learning assessment; design of learning
management; practice teaching in class and create professional learning community
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอนภาษาอังกฤษ หลักการในการ
ออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่เนนการ แกปkญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนและสังเกตการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
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Meanings of competency in English teaching; teachers’ knowledge for teaching;
principles of designing English activities in school focusing on problem solving; approach
and process in development of English teaching competency; design lesson plan; teaching
and observing practicum in English classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in English classroom
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การจั ด การศึ กษาแบบเรีย นรวม จิ ต วิ ทยาเด็ กพิ เศษ
เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล บทบาทและความร;วมมือของครู ผูปกครอง
สถานศึกษา ผูที่มีส;วนเกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
Exploring the principles and studies related to inclusive education; special child
psychology; techniques for inclusive class; individual lesson plans; studying roles and
cooperation of teachers, parents, institutions, related person and community in inclusive
education organization
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตร&ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูคณิ ตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทั กษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิ ตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
คณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝjกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0
Content of mathematics in elementary school; mathematical process and skill;
desirable features in mathematics’ learning; pedagogical contents knowledge for
mathematics teachers; assessment of students’ mathematical learning; design lesson
teaching plans; practicum in mathematics classroom and create professional learning
community for mathematics teachers
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตร&ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูวิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
วิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝjกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0
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Contents of science in elementary school; scientific process and skill; desirable
features in science learning; pedagogical content knowledge for science teachers;
assessment of students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in science
classroom and create professional learning community for science teachers
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป[นมา และวิวัฒ นาการของงานบาติก การใชวัสดุอุปกรณ0 และ
ขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู;
ชุมชน วิเคราะห0 รูป แบบการสรางสรรค0 งานบาติกจากแหล; งชุ มชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ ออนุ รักษ0 และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
Theory of batik history and development; learn material using; step of batik
creative; design and create fundamental batik; learning management to communities;
analysis type of batik creative form different local to conserve and apply learning in schools
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรูทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั กวั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั งเคราะห0 รูป แบบของงานแกะสลั ก
เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลัก การตกแต;งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0
ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม; ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู;การเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
General knowledge about carving natural materials, synthetic materials;
synthetic work patterns; tools and equipment for carving; practice carving, decorating colors
on pieces of work; work creative and developing new patterns to use in school activities;
integrating knowledge to classroom learning and teaching
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดสถานที่ประชุม สัมมนาในสถานศึกษา นําองค0ความรูทาง
ศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่ ฝjกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้น
พื้นฐาน
Concept; patterns, features of location arrangement for seminar in institutes; use
art knowledge to design and arrange location; practice basic draping and flower arrangement
in location arrangement for seminar institute
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0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม วิเคราะห0กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปkญหาและ
ผลกระทบเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
พหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
Concepts, theories of multicultural study; teachers with learning management
and research in multicultural society; learning management teacher ethics in multicultural
society; analyze a multicultural research case study; problems and impacts related to
multicultural approaches in classroom, school, and community context; design classroom
multicultural research; write and present a research proposal
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ;งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษา
กรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ;งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การ
ประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต;าง ๆ จัดทํารายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ0
และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Indicators, standard and national and international criterion of educational
quality assurances level; cases study of quality evaluation and practicing of quality
assurances based on indicators, standard and criterion of educational quality assurances
level; making reports and comments; present the assessment result, criticism and
conclusion for the development educational quality
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ&
2(1-2-3)
Outcome – based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การกํ า หนดผลลั พ ธ0 ก ารเรี ย นรู
การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนดเกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการ
วัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
Concepts, principles and methodology of outcome–based assessment,
determination of learning outcome; creating assessment instruments according to learning
outcomes; specify assessment criteria; practice designing outcome –based assessment
related to the course
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0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะห&เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
ลักษณะของขอมูลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการ
ทางสถิติ นําเสนอและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทางการศึกษา
การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย;างเป[นระบบ
Educational data types, data management in school by using digital technology
and packaged program to survey, collect education data, investigate, analyze data by
statistical concept; presenting and making an analytical report for making decisions and
apply to education; systematically making standard data-base and data keeping
management
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด ความหมาย รู ป แบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย การประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เพื่อส;งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต;างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและฝjกปฏิบัติโดย
ใชโรงเรียนเป[นฐาน
Concepts and theories on Thai language teaching and digital technology; types
of digital technology for Thai language learning; digital technology usage for Thai language
subject learning to enhance linguistic competence of different student; Thai language
teaching approach and digital technology; designed practicum of Thai language teaching,
digital technology and community knowledge; practice learning management using on
schoolbase
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in School
แนวคิด ทฤษฎีและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ลักษณะและประเภทกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส;งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
Concepts, theories, and arrangement of English Extra Curriculum activities in
school; characteristics and categories of extra-curriculum activities; application of digital
technology for designing and giving presentation of English learning activities in school and
community using a case study
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต0ใชใน
การจั ด การเรีย นรูภาษาอั งกฤษ ประเมิ น สมรรถนะทางภาษาของผู เรีย น แนวคิ ด ความสํ า คั ญ รูป แบบ
กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและ
ฝjกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส;งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
Teaching integrated English; taking other disciplines and digital technology to
apply for English learning management to promote, evaluate learners' English competency;
concepts, importance, patterns, processes of building professional learning community for
English teachers; classroom learning process for English teachers; design English learning to
enhance learners' competency of language use
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ การสอนภาษาอังกฤษใน
บริบทต;างๆ ในบริบทสังคมโลก การนํ าหลักการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอน
ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส;งเสริมการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเมิน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝjกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชน
เป[นฐาน
Concepts, English learning theories as an international language; teaching English
in social world context; using principles of English as an international language in English
learning management; English teaching innovations for enhancing English competency in
multicultural society, lifelong learning, English use; evaluation of English skills as an
international language; design English learning activities; practice by using school and
community as contextual base
วิชาเอก
0202106 คณิตศาสตร&พื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Mathematics
ความสั ม พั น ธ0 ฟk งก0 ชั น และตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร0 สํ า หรั บ ปรากฏการณ0 ท างวิ ท ยาศาสตร0
ความหมายและบทประยุกต0ของอนุพันธ0 ปริพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0 สมการเชิงผลต;าง การประมาณฟkงก0ชัน
การประมาณผลเฉลย
Relations, functions and mathematical models for science phenomenon; meaning
and applications of derivatives; integrals; differential equations; difference equations;
function approximation; solution approximation
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก—ส ของเหลว
ของแข็ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี อุณหเคมี และกรด-เบส
Basic concepts of chemistry, stoichiometry, periodic table, atomic theory,
chemical bonding, gas, liquid, solid, chemical reaction and equilibrium, thermochemistry and
acid-base
0221192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
ฝjกปฏิบั ติการเตรียมสารเคมีและอุ ปกรณ0 การทดลอง การใชอุป กรณ0 ปoองกัน ภั ยทางเคมี ระบบ
คุณ ภาพและมาตรฐานหองปฏิ บั ติ การ การจัด การความเสี่ย งในการปฏิ บั ติการทางเคมี การจัด การสารเคมี
อันตราย เทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาเคมีพื้นฐาน
Practice chemical preparation. Learn about use of chemical safety equipment,
quality systems and laboratory standards, risk management in chemical operations and
hazardous chemicals management. Techniques for using chemical equipment and experiment
corresponding to Fundamental Chemistry.
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
ศึ กษาหลั กการและความรูพื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ทางชี ว วิท ยา ประกอบดวย ชี ววิ ทยาของเซลล0 และ
ชีววิทยาโมเลกุลพันธุศาสตร0 การสืบพันธุ0 วิวัฒนาการ ความหลากหลายของพืชและสัตว0 การปรับตัวทางสัณฐาน
และสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ0
An introduction to the fundamentals of biology including concepts of cellular and
molecular biology, genetics, reproduction, evolution, plant and animal biodiversity,
morphological and physiological adaptation, ecology, ecosystems, biodiversity and
conservation.
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
Biological laboratory practices in relevance to theory in Fundamental Biology
course.
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0222281 วิทยาศาสตร&สิ่งแวดล+อม
3(3-0-6)
Environmental Sciences
ความรูพื้นฐานและแนวคิดทางสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุ รักษ0 เทคโนโลยีสิ่ งแวดลอม ประเด็น ดานสิ่งแวดลอมในปk จ จุบั น มลพิ ษสิ่ งแวดลอมและการควบคุ ม
การจัดการสิ่งแวดลอม และการศึกษานอกสถานที่
Fundamental knowledge of environmental concepts, ecology and ecosystem,
natural resources and conservation, environmental technology, current environmental issues,
pollution and its control, environmental manangement with field study.
0223103 ฟFสิกส&พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน
การเคลื่ อนที่ แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุ ภ าคและวัตถุ แข็ งเกร็ง คลื่ น เสีย ง และแสง ไฟฟo าสถิต ไฟฟo า
กระแส แม;เหล็กและอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟoา
Vector, force and motion, gravitation, momentum and energy, rotational motion,
vibration motion, mechanics of particles and rigid bodies, sound and light; electrostatic;
electrodynamics; magnetic and magnetic interaction and electromagnet.
0223193 ปฎิบัติการฟFสิกส&พื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Physics Laboratory
ฝjกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง พลังงาน
การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง
ไฟฟoาสถิต ไฟฟoากระแส แม;เหล็กและอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟoา
Training techniques and experiments about force and motion, gravitation, energy,
rotational motion, vibration motion, mechanics of particles and rigid bodies,. sound and light;
electrostatic; electrodynamics; magnetic and magnetic interaction and electromagnet.
0223281 วิทยาศาสตร&โลกทั้งระบบ
3(3-0-6)
Earth System Science
วิเคราะห0ความสัมพันธ0ของกระบวนการที่มีอิทธิพลต;อองค0ประกอบต;าง ๆ ของโลก โดยปkจจัยทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งประกอบดวยธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก
และประยุกต0ใชความรูสู;การสอนในหองเรียน
Analyze the relationship of processes which effecting to the Earth’s composition
by physical, chemical and biological factors ; consist of lithosphere, hydrosphere, atmosphere,
biosphere global change. and apply knowledge to teaching in classroom.
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มคอ.2 ปริญญาตรี

0223382 ดาราศาสตร&และอวกาศ
3(3-0-6)
Astronomy and Space
ประวั ติ ก ารคนพบทางดาราศาสตร0 กลุ; ม ดาว ทรงกลมทองฟo า การเคลื่ อ นที่ ของวั ต ถุ ท องฟo า
ระบบโลก ดวงจันทร0 ดวงอาทิตย0 ระบบสุริยะ ดาวฤกษ0 เนบิวลา กาแลกซี่ เอกภพวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ
ประยุกต0ใชความรูสู;การสอนในหองเรียน
History of discovery in astronomy, constellation, celestial sphere, motion of sky
object, earth moon sun system, solar system, the stars, nebula, galaxies, cosmology and
space technology; apply knowledge to teaching in classroom.
0222211 พฤกษศาสตร&
3(2-3-4)
Botany
ความรู เบื้ อ งตนเกี่ ย วกั บ โครงสราง หนาที่ องค0 ป ระกอบ วิ วั ฒ นาการและความหลากหลาย
ของพืช ความสัมพันธ0ของพืชกับสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
Basic concept of plant structure and function, evolution, plant diversity, Plants
and environmental interrelationship, Laboratory and field trip.
0222212 สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
ความรูเบื้ องตนเกี่ ย วกั บ ชี ว วิท ยาของสั ต ว0 เซลล0 และเนื้ อเยื่ อ อนุ กรมวิ ธ านของอาณาจั กรสั ต ว0
การศึ กษารายละเอี ย ดของสั ต ว0 ในไฟลั ม หลั กโดยมี เนื้ อหาครอบคลุ ม ดาน สั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิภ าคศาสตร0
สรีรวิทยา การสืบพันธุ0 การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ ปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่
Basic knowledge of animal biology, animal cell and tissue, classification of animal
kingdoms. Learning in details of the majorphyla of animal covered: morphology, anatomy,
physiology, reproduction, growth, ecology and evolution. Laboratory practices and field
studies.
0222311 พันธุศาสตร&
3(2-3-4)
Genetics
ความสั มพั น ธ0 ของดี เอ็ น เอ ยีน และโครโมโซมพรอมทั้ งองค0ป ระกอบ โครงสราง คุ ณ สมบั ติ ทาง
กายภาพและเคมีของสารพันธุกรรม หนาที่ของสารพันธุกรรม รวมทั้งการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลง
ของยีนและโครโมโซมรวมทั้งผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิต การกําหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับเพศ การแบ;ง
เซลล0 หลักการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตรวมถึงดีเอ็นเอนอกนิวเคลียส ความน;าจะเป[นและ
สถิ ติ ที่ใชทางพั น ธุ ศาสตร0 พั น ธุ ศาสตร0เชิ งปริมาณ พั น ธุ ศาสตร0 ป ระชากร วิวั ฒ นาการ เทคโนโลยี และการ
ประยุกต0ความรูทางพันธุศาสตร0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติการ
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This course discusses about relationship among DNA gene and chromosome as
well as composition, structure, physical properties, chemical structure of the genetic material.
The function of the genetic material including gene expression.Mutation in both gene and
chromosome level including impacts on organisms. Sex determination and sex-related
genetic, cell division, the principles of genetics in organisms including extra chromosomal
DNA. Probability and statistics used in genetics. Quantitative genetics, population genetics,
evolution, technology and application of genetic knowledge for improving the quality of life.
Laboratory is including.
0222312 นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Ecology
ความสัมพันธ0ระหว;างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศ โครงสราง
และหนาที่ของโครงสรางในระบบนิเวศ การถ;ายทอดสารอาหารและพลังงาน โซ;อาหารการเปลี่ยนแปลงแทนที่
วัฏจักรของสาร ประชากรและนิเวศวิทยาประชากร และปkจจัยที่มีอิทธิพลต;อการเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบ
นิเวศ มีการศึกษานอกสถานที่และมีปฏิบัติการ
The relationship between organisms and their environments. Ecosystem, type of
ecosystem; structure and function in ecosystem, nutrient and energy flow, food chain,
succession, biogeochemical cycles, population and population ecology and factors that
influence on change of ecosystem equilibrium. Laboratory practices and field studies.
0222221 ชีววิทยาของเซลล&
3(3-0-6)
Cell Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสราง และหนาที่ของออร0แกแนลล0 ความสัมพันธ0ของออร0แกแนลล0
ต;าง ๆ ภายในเซลล0 องค0ประกอบของเซลล0 โปรคาริโอต และยูคาริโอต วัฎ จักรเซลล0และการควบคุม การ
เปลี่ ย นสภาพเซลล0 การชราภาพและการตายของเซลล0 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในเซลล0
เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาดานชีววิทยาของเซลล0 รวมทั้งการประยุกต0
This course discusses about structure and function of cell organelles including
relationship among them inside the cell, cell components of Prokaryote and eukaryote cells,
cell cycle with control system, differentiation, senescence, apoptosis, cell metabolism include
any changes as well as technology and methods used for studying in cell biology and
application.
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0222222 ชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6)
Developmental Biology
ศึกษาประวัติและผลกระทบของการศึกษาชีววิทยาการเจริญ รูปแบบการเจริญและพัฒนาการของ
สั ต ว0 พั น ธุ ศาสตร0 การเจริ ญ กายวิ ภ าคศาสตร0 และสรี รวิ ท ยาของระบบสื บ พั น ธุ0 และการสรางเซลล0 สื บ พั น ธุ0
การปฏิสนธิ การเปลี่ยนแปลงรูปร;างและการสรางอวัยวะ การเจริญที่ผิดปกติ และเทคโนโลยีใหม;ดานชีววิทยา
การเจริญ
This course deals with the history and impact of developmental biology, process
of animal development and developmental pattern, developmental genetics, developmental
anatomy of animals, gametogenesis, fertilization, differentiation and organogenesis, teratology
and cover the most recent advances and technology in developmental biology.
0222223 หลักชีวเคมี
3(3-0-6)
Principles of Biochemistry
ศึ ก ษาโครงสรางและหนาที่ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ประเภทต; า งๆ บทบาทของเอนไซม0 ในการเร; ง
ปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมที่สําคัญ และกลไกในการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล0
An introduction to the structure and function of biomolecules, the central role of
enzymes in catalyzing the reactions of life, the characterization of major metabolic pathways
and mechanisms that regulate cellular metabolism.
0222321 จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย0 โครงสราง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร0 การจัดหมวดหมู;
การเพาะเลี้ยง การควบคุมจุลินทรีย0 และบทบาทของจุลินทรีย0ต;อการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และ
การแพทย0 และปฏิบัติการ
Basic study of structure, morphology, physiology, genetics, classification, culture
and control of microorganisms and important roles of microorganisms in agriculture, industry,
environment and medicine, with practices
0222322 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ประวัติ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของโมเลกุลไปสู;กําเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของ
สิ่ งมี ชี วิ ต เซลล0 เดี ย วไปเป[ น สิ่ งมี ชี วิ ต หลายเซลล0 ความสั ม พั น ธ0 ข องสิ่ งมี ชี วิ ต กลุ; ม ต; า ง ๆ ทฤษฎี วิ วั ฒ นาการ
หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับจุลภาคและระดับมหภาค ประเภทและรูปแบบของ
กระบวนการวิวัฒนาการ ปkจจัยการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสป?ชีส0ใหม; การสูญพันธุ0และวิวัฒนาการประสาน
ระหว;างสิ่งมีชีวิต มีการศึกษานอกสถานที่

- 70 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

History and concept of evolution, evolution from simple molecules to the origin
of life, evolution of single cell to be multicellular organisms. Evolutionary relationships of
various organism groups. The theories of evolution, evidences for evolutionary studies,
microevolution and macroevolution, types and patterns of evolutionary processes, The
factors that caused an evolution; speciation, extinction and coevolution among organisms.
Field studies.
0222323 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
เรียนรูดานสรีรวิทยาของพืชโดยเนนกระบวนการในการดํารงชีวิตและปk จจัยที่เกี่ยวของกับการ
เจริ ญ เติ บ โต สารอาหารที่ จํ าเป[ น การสั งเคราะห0 ด วยแสง การหายใจ การคายน้ํ า การลํ า เลี ย งในพื ช และ
ปฏิบัติการ
Study on plant physiology. This course focuses on the processes for plant survival
including growth factors, mineral nutrition, photosynthesis, respiration,transpiration, plant
transportation. Includes laboratory.
0222324 สรีรวิทยาของสัตว&
3(2-3-4)
Animal Physiology
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล0 เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ
อวัยวะ และกลไกในการทํางานและความสัมพันธ0ของระบบต;าง ๆ ที่ประกอบกันเป[นร;างกายของสัตว0และมนุษย0
และปฏิบัติการ
Study on basic principles of physiology, the structures and functions of cells,
tissues, organs, and organ systems, and their mechanisms and interactions that exist in a living
system of animals and human with practices.
0222325 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
Plant Taxonomy
หลักการและระบบการจัดหมวดหมู;พืช การกําหนดชื่อ การตรวจสอบเอกลักษณ0 การกระจาย
พันธุ0และถิ่นอาศัย ความสัมพันธ0ทางสายพันธุ0 การใชลักษณะทางอนุกรมวิธานในการวินิจฉัยพืชตัวอย;าง มีการ
เรียนปฏิบัติการ และศึกษานอกสถานที่
Principles of plant taxonomy, systematic plant classification, The nomenclature,
identification, distribution and ecology , phylogeny , laboratory and field trip.
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0222326 กายวิภาคศาสตร&เปรียบเทียบของสัตว&มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-4)
Comparative Anatomy of Vertebrates
วิวัฒ นาการ และการจั ดหมวดหมู;ของสัต ว0มีกระดูกสัน หลัง กายวิภ าคศาสตร0เปรียบเทีย บของ
ระบบอวัยวะต;าง ๆ ในสัตว0มีกระดูกสันหลังกลุ;มต;าง ๆ และปฏิบัติการ
This course deals with the evolution and classification of vertebrates, comparative
morphology and anatomy of vertebrates emphasized the detailed structure, the function of
structure and organ systems, with practices
0222327 พันธุศาสตร&มนุษย&
3(3-0-6)
Human Genetics
การถ;ายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย0 ยีนและโครโมโซมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิด
โรคทางพันธุกรรม การวิเคราะห0พันธุประวัติ สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ การวินิจฉัย การบําบัด และการให
คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โรคทางพั น ธุ ก รรม และการประยุ ก ต0 ความรู พั น ธุ ศาสตร0 ภู มิ คุ มกั น พั น ธุ ศาสตร0 ชี ว เคมี
พันธุศาสตร0โมเลกุล เซลล0พันธุศาสตร0 พันธุศาสตร0มะเร็ง และเภสัชพันธุศาสตร0 เพื่อความเขาใจพันธุศาสตร0
มนุษย0
Genetic inheritance of human, genes and chromosomes including any changes
that cause genetic diseases, Pedigree analyses, causes of abnormal genes, diagnosis,
treatment, and genetic counseling. Application of genetic knowledge for immunologenetics,
biochemical genetics, molecular genetics, cytogenetics, cancer genetics and
pharmacogenomics to understand human genetics
0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล0และเนื้อเยื่อพืช โดยเนนพืชเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
Methods and techniques in plant cell and plant tissue culture . This course
focuses on economic plants . Includes laboratory.
0222329 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Techniques in Biology
ศึกษาเทคนิคและวิธีการสําคัญที่ใชในการศึกษาสิ่งมีชีวิต อาทิ การเก็บรักษาตัวอย;างพืชและสัตว0
การดองใสสัตว0 การสตัฟฟŠสัตว0 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา การเตรียมสไลด0ถาวร และเทคนิคอื่นที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยทางชีววิทยา และปฏิบัติการ
Study on essential methods and techniques in biology including: collection and
preservation of plant and animal samples, making transparent animal samples, animal
stuffing, histological techniques, permanent slides preparation and other techniques for
biological research with practices.
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0222330 หลักชีววิทยา
3(2-3-4)
Principles of Biology
ศึกษาหลักการสําคัญ 4 เรื่องของชีววิทยาสมัยใหม;ซึ่งเป[ นพื้ นฐานของการศึ กษาชีววิทยาแขนง
ต;าง ๆ ประกอบดวย ทฤษฎีเซลล0 ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎียีน และการรักษาสมดุลของร;างกายสิ่งมีชีวิต และ
ปฏิบัติการ
This course is designed to introduce four unifying principles form the foundation
of modern biology; including cell theory, evolutionary theory, the gene theory and the
principle of homeostasis. These four principles are important to each and every field of
biology with practices.
0216483 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู+ชีววิทยา
3(2-2-5)
Innovation for biological learning Management
การพั ฒ นาและ/หรื อเลื อกใชนวั ต กรรมพรอมเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกั บ การจั ด การเรี ย นรูทาง
ชีววิทยาที่ทันสมัย จากการวิเคราะห0เนื้อหา บทปฏิบัติการ รวมถึงการวัดและประเมินผลในวิชาชีววิทยา ทดลอง
ใช และประเมินคุณภาพ
Development and/or selection appropriate innovation and technology for modern
biological learning management from analysis of content, laboratory, measurement and
evaluation in biology then trial and evaluation.
0216484 โครงงานวิทยาศาสตร&
3(1-6-2)
Science Project
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห0ขอมูล สถิติที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร0ชีวภาพ และจรรยาบรรณนักวิจัย การสังเคราะห0 การอภิปรายและการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการดานวิ ทยาศาสตร0ชี วภาพที่ ทัน สมัย ทั้ งในรูป แบบการนํ าเสนอโดยวาจาและการเขี ยนรายงาน และ
ปฏิบัติการโดยบูรณาการความรู ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร0ผ;านการทําโครงงานภายใตหัวขอที่
สนใจ โดยกํ า หนดใหมี ก ารเขี ย นและนํ า เสนอเคาโครง ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ภายใตการกํ า กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และนําเสนอผลงานต;อสาธารณะ
This course focuses on research methodology, experimental designs, data analysis,
and statistics for biological sciences research and ethics for researchers, including synthesis,
discussion, and present (written and oral) the published literature on current topics in
biological sciences, with practice by integration of knowledge, skills and science process
through doing project under interested topics. Processes include: writing and propose a
project proposal, running experiments under guidance of advisory committees and delivery a
project presentation to public.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน'ง และคุณวุฒิของอาจารย&
3.2.1 อาจารย&ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน'ง
ทางวิชาการ

1

นายสมภพ อินทสุวรรณ

ผูช;วยศาสตราจารย0

2

นายธนพันธุ0 ปkทมานนท0

อาจารย0

3

นางยุพิน พิมโคตร0

อาจารย0

4

นายจารุวัตร จันทร0ประดิษฐ0

อาจารย0

5

นายนพดล ศุกระกาญจน0

ผูช;วยศาสตราจารย0

6

นางสาวปวีณา แกวอุบล

อาจารย0

7

นางสาวเกษศิรินทร0 รัทจร

อาจารย0

คุณวุฒิ
Ph.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

Botany
อุดมศึกษาและการฝjกหัดครู - ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
สัตววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
วิทยาศาสตร0ชีวภาพ
ศึกษาศาสตร0 - ชีววิทยา
วิทยาศาสตร0การประมง
วาริชศาสตร0
ชีววิทยา
พฤกษศาสตร0
ชีววิทยา

Victoria University of Wellington, New Zealand
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เกษตรศาสตร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ม.สงขลานครินทร0
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0

2533
2518
2516
2548
2528
2525
2545
2526
2546
2535
2532
2539
2536
2558
2553
2550

ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ชีววิทยา
ชีววิทยา

ม.สงขลานครินทร0
ม.ทักษิณ
ม.ทักษิณ

2558
2549
2547
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน'ง
ทางวิชาการ

8

นายทวีเดช ไชยนาพงษ0

อาจารย0

9

นางณัฐธยาน0 ฟาน เบม

ผูช;วยศาสตราจารย0

10

นายสืบพงศ0 สงวนศิลปŠ

อาจารย0

11

นางอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท0

อาจารย0

12

นายพีระ ทองมี

อาจารย0

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ประมง
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
พฤกษศาสตร0
ชีววิทยา
นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
นิเวศวิทยา
ชีววิทยา
Plant Genetics
พันธุศาสตร0
พยาบาลและผดุงครรภ0
สถิติประยุกต0
สถิติ

มคอ.2 ปริญญาตรี
สถาบัน
ม.เชียงใหม;
ม.เชียงใหม;
ม.แม;โจ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
ม.วลัยลักษณ0
ม.สงขลานครินทร0
ม.สงขลานครินทร0
Montana State University, USA.
ม.เกษตรศาสตร0
ม.สงขลานครินทร0
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร0
ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ภาคใต

ป
2558
2544
2541
2551
2545
2542
2558
2552
2549
2545
2534
2527
2542
2536
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3.2.2 อาจารย&พิเศษ
เป[นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป[นครั้งคราวและเป[นไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ ว;าดวย หลั กเกณฑ0 และวิธีการแต; งตั้ งอาจารย0พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.
2551 และตามประกาศเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 อาจารย0ผูสอน วรรค
ที่ 2 “ในกรณีของอาจารย0พิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแต;ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี
หรือเทียบเท;า และมีประสบการณ0การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม;นอยกว;า 6 ป? ทั้งนี้ อาจารย0
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม;เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย0ประจําเป[นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น”
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู+ของประสบการณ&ภาคสนาม มีดังนี้
4.1.1 แสดงสมรรถนะในการวิ เคราะห0 ง านครู การแสวงหาความรู และการจั ด การความรู ใน
สถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.2 แสดงสมรรถนะการเป[นผูช;วยครูในสถานศึกษาร;วมแกปkญหาและพัฒนาผูเรียนในสถานการณ0
ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.3 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย;างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
ร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ0ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
4.1.4 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครูสรางนวัตกรรมวิจัยพัฒนาผูเรียนและเผยแพร;
แนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูประสบการณ0ภาคสนาม เป[นไปตามสมรรถนะที่กําหนด
ตามเกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู ภายใตการนิเทศของอาจารย0นิเทศก0 ครูพี่เลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา โดย
การกํากับดูแลของหน;วยฝjกสอนฝjกงาน คณะศึกษาศาสตร0 ประกอบดวยการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
(professional practice) ต;อเนื่องตลอด 4 ชั้นป?ที่ศึกษา รวมเวลา 30 สัปดาห0 จํานวน 12 หน;วยกิต แบ;งเป[น
4 วิชาตามระดับสมรรถนะการเรียนรูที่คาดหวัง คือ
ชั้นปที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะใหรูรอบงานครูทั้งในส;วนงานครูประจําชั้น ครูผูสอน
งานบริการ และงานที่ไดรับหมายอื่น ๆ ตามภารกิจการบริหารจัดการของสถานศึกษา เป[นเวลา 4 สัปดาห0
ไดแก; รายวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 2 ปฏิบัติการสอนเป[นผูช;วยครูในสถานศึกษา โดยการศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
การสังเกตการสอนของครูและพฤติกรรมของผูเรียนในชั้นเรียนคณิ ต ศาสตร0 การมีส;วนร;วมเป[ นผูช;วยครูใน
ชั้ น เรีย นและงานของครู ต ามที่ ไดรั บ มอบหมาย เป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0 ไดแก; รายวิ ช า 0308200 การปฏิ บั ติ
การสอนในสถานศึกษา 2 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร0ในสถานการณ0จริงเป[น
เวลา 4 สัปดาห0 โดยบูรณาการความรูเนื้อหาคณิ ตศาสตร0และวิชาชีพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอย;าง
หลากหลายตามสภาพผูเรียนที่มีความแตกต;าง ถ;ายทอดความรูแก;ผูเรียนได รวมทั้ง วัดประเมินผล ผลิตสื่อ/
นวัตกรรมเพื่อแกปkญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย;างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดแก; รายวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (จํานวน 2 หน;วยกิต 90 ชั่วโมง)
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ชั้ น ปที่ 4 ปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษา ลั กษณะปฏิ บั ติ งานหนาที่ ค รู เป[ น เวลา 1 ภาคเรีย น (18
สัปดาห0) โดยนิสิตตองปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร0และปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหนาที่ครู ทั้งนี้ ใหเป[นไปตาม
เกณฑ0 มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดเนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การใชสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอน ในการถ;ายทอดความรูไดอย;างเหมาะสม ใชการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนและการเผยแพร; มีแหล;งเรียนรู และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป[นสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย;างมีคุณภาพ ทันสมัย ไดแก;รายวิชา 0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
(จํานวน 6 หน;วยกิต 270 ชั่วโมง)
4.2 ช'วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป?ที่ 1- 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษากําหนดใหปฎิบัติการสอนก;อนเป^ดภาคเรียนที่ 2
เป[นเวลา 1 สัปดาห0และวันพุธของแต;ละสัปดาห0ต;อเนื่อง 15 สัปดาห0 ตลอด 4 ป? รวมระยะเวลาเท;ากับ 1 ป?
และมีการปฏิ บั ติงานครูน อกเหนื อจากการสอน ทั้ งนี้ เป[ น ไปตามเกณฑ0 มาตรฐานวิช าชีพภายใตการบริห าร
จัดการของหน;วยฝjกสอนฝjกงานคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ข+อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
รายวิชา 0216484 โครงงานวิทยาศาสตร0 3(1-6-2)
5.1 คําอธิบายโดยย'อ
การทําโครงงาน
รายวิชา 0216484 โครงงานวิทยาศาสตร0 3(1-6-2) ฝjกทําโครงงานวิจัยทางชีววิทยา นําเสนอดวย
วาจาและเขียนเป[นรายงาน
การทํางานวิจัย
การทําโครงงานวิทยาศาสตร0เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ 1
เรื่อง ใหสามารถเชื่อมโยงความรูทั้งในศาสตร0เดียวกันและระหว;างศาสตร0ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธ0กัน ทั้งนี้หัวขอ
โครงงานขึ้นอยู;กับความสนใจของผูเรียนโดยคําแนะนําของอาจารย0ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร0
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู+
การทําโครงงาน
(1) มีความรูในกระบวนการการทําโครงงานเพื่อพัฒนาองค0ความรูใหม;หรือการประยุกต0ความรูทาง
ชีววิทยาเพื่อการแกปkญหาโลกจริง
(2) มีทักษะในการทําโครงงานชีววิทยา
(3) มีคุณลักษณะเป[นครูนักวิจัย
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5.3 ช'วงเวลา
การทําโครงงาน
ชั้นป?ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จํานวนหน'วยกิต
การทําโครงงาน
จํานวน 3 หน;วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การทําโครงงาน
ฝjกทําโครงงานวิจัยทางชีววิทยา นําเสนอดวยวาจาและเขียนเป[นรายงาน
การทํางานวิจัย
มีการจัดปฐมนิเทศก;อน ระหว;าง และหลังทําการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการจัดใหอาจารย0
นิ เทศทั้ ง วิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าเอกจากคณะศึ ก ษาศาสตร0 คณะวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคณะมนุ ษ ยศาสตร0 แ ละ
สังคมศาสตร0และคณะศิลปกรรมศาสตร0 รวมถึงจัดระบบอาจารย0พี่เลี้ยง อาจารย0นิเทศวิชาชีพครู วิชาเอกและ
ผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง เป[นผูใหคําปรึกษาแนะนําช;วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษา
จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
5.6 กระบวนการประเมินผล
การทํางานวิจัย
ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในชั้นเรียน และประเมินผลจากผลสําเร็จของ
งานวิจัย โดยอาจารย0นิเทศวิชาชีพครู
การทําโครงงาน
ประเมินผลจากเคาโครงงานในเบื้องตน พฤติกรรมการศึกษา รายงานความกาวหนาในการทํา
โครงงาน และประเมินผลจากผลสําเร็จของโครงงานจากการสอบปากเปล;าพรอมดวยรายงานฉบับสมบูรณ0
ภายหลังเสร็จสิ้นการทําโครงงานโดยคณะกรรมการสอบและประเมินผลโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู+ กลยุทธ&การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ ELO
กลยุทธ&หรือกิจกรรมของนิสิต
ELO3 สามารถอธิบายและบูรณา
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียน ทํา
การความรู ทักษะการปฏิบัติ เพือ่
ปฏิบัติการในหองเรียน และนอกสถานที่
จัดการเรียนรู และนํานวัตกรรมมาใช
และ ศึกษาจากประสบการณ0จริงใน
ในการถ;ายทอดความรูทางชีววิทยา
ภาคสนาม มีการนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
การทําปฏิบัติการ และการศึกษาใน
ภาคสนาม
- มอบหมายใหผูเรียนทําโครงงาน
วิทยาศาสตร0เป[นรายคน และทําวิจัย
ทางการศึกษา โดยกําหนดขั้นตอน
ช;วงเวลา และการประเมินผลอย;าง
ชัดเจน มีการทํา เคาโครงโครงงานฯ
นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร0 ทั้งวิธี
Oral presentation และ Poster
presentation ทั้งในระดับรายวิชาและ
ระดับชาติ
- แต;ละรายวิชาไดมอบหมายงานใหนิสิต
คนควาขอมูลและนําเสนอในสถานการณ0
เสมือนจริงโดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การถ;ายทอด
- วิเคราะห0เนื้อหาวิชา และเลือกใช
นวัตกรรมที่เหมาะสมจัดการเรียนรูทาง
ชีววิทยาที่ทันสมัย

ELO4 มีทักษะทางปkญญา สามารถ
คิดวิเคราะห0สังเคราะห0 และคนหา
คนหาขอเท็จจริงโดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร0 สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเป[นครูผูนําทางปkญญา

เนนใหนิสิตทําปฏิบัติการผ;านรายวิชา
ปฏิบัติการ และคนควาหาขอเท็จจริง โดย
การตั้งปkญหา วางแผนการทดลอง ทําการ
ทดลอง สํารวจเก็บขอมูล วิเคราะห0ขอมูล
โดยใชสถิติ และโปรแกรมสําเร็จรูป

รายวิชา
0222101 ชีววิทยาพื้นฐาน
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
0222211 พฤกษศาสตร0
0222212 สัตววิทยา
0222321 จุลชีววิทยา
0222311 พันธุศาสตร0
0222312 นิเวศวิทยา
0222281 วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
0222221 ชีววิทยาของเซลล0
0222222 ชีววิทยาการเจริญ
0222223 หลักชีวเคมี
0222322 วิวัฒนาการ
0222323 สรีรวิทยาของพืช
0223324 สรีรวิทยาของสัตว0
0222325 อนุกรมวิธานพืช
0222326 กายวิภาคศาสตร0
เปรียบเทียบของสัตว0มีกระดูกสันหลัง
0222327 พันธุศาสตร0มนุษย0
0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
0222329 เทคนิคทางชีววิทยา
0222330 หลักชีววิทยา
0216483 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูทางชีววิทยา
0216484 โครงงานวิทยาศาสตร0
0222312 นิเวศวิทยา
0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
0222323 สรีรวิทยาของพืช
0222324 สรีรวิทยาของสัตว0
0222311 พันธุศาสตร0
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กลยุทธ&หรือกิจกรรมของนิสิต

(Innovative Teacher )ที่มีความ
รอบรู ทันสมัย ทันต;อการ
เปลี่ยนแปลง สรางแรงบันดาลใจให
ผูเรียนใฝrเรียนรูและพัฒนางานอย;าง
สรางสรรค0

ELO9 แสดงสมรรถนะในการ
วิเคราะห0งานครูชีววิทยา การ
แสวงหาความรู และการจัดการ
ความรูในสถานการณ0ปฏิบัติ
ประสบการณ0วิชาชีพครู

ELO10 สามารถถ;ายทอดความรูทาง
ชีววิทยา โดยใชรูปแบบการสอนที่
ทันสมัยสอดคลองกับกลุ;มผูเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ มีความรอบรู มีปkญญารูคิด
และเกิดการเรียนรูอย;างต;อเนื่อง

1) เนนใหนิสิตติดตาม วิเคราะห0 และนําเสนอ
รายงานประเด็ น สํ า คั ญ ดานเนื้ อ หาทาง
ชีววิทยาและดานการศึกษาจากข;าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน0
2) การสื บ คนและนํ า เสนอรายงานประเด็ น
สํ า คั ญ ดานชี ว วิ ท ยาและดานการศึ ก ษาโดย
บู รณาการการใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทําอินโฟกราฟ^กเพื่อสรุปประเด็น
สาระสําคัญของงานที่นําเสนอ
4) การเรี ย นรู โดยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ งาน
จ ริ ง ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า (Work-integrated
learning; WIL)

- แต;ละรายวิชามอบหมายงานใหผูเรียน
วิเคราะห0เนื้อหา บทปฏิบัติการ การวัด
ประเมินผล แลวเลือกใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาจัดการเรียนรู
ดานชีววิทยาที่ทันสมัยเสมือนปฏิบัติการ
จริงในสถานศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชา
0222329 เทคนิคทางชีววิทยา
0216484 โครงงานวิทยาศาสตร0

0222211 พฤกษศาสตร0
0222212 สัตววิทยา
0222321 จุลชีววิทยา
0222311 พันธุศาสตร0
0222312 นิเวศวิทยา
0222281 วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
0222221 ชีววิทยาของเซลล0
0222222 ชีววิทยาการเจริญ
0222223 หลักชีวเคมี
0222322 วิวัฒนาการ
0222323 สรีรวิทยาของพืช
0222324 สรีรรวิทยาของสัตว0
0222325 อนุกรมวิธานพืช
0222326 กายวิภาคศาสตร0
เปรียบเทียบของสัตว0มีกระดูกสันหลัง
0222327 พันธุศาสตร0มนุษย0
0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
0222211 พฤกษศาสตร0
0222212 สัตววิทยา
0222321 จุลชีววิทยา
0222311 พันธุศาสตร0
0222312 นิเวศวิทยา
0216483 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูชีววิทยา
0216484 โครงงานวิทยาศาสตร0
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ผลการพัฒนาการเรียนรู+แต'ละด+าน
1. ด+านคุณธรรมและจริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปDนครูนักพัฒนาที่
มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เอาใจใส; ยอมรับความแตกต;าง
ระหว;างบุคคล สรางความเท;าเทียม ความเสมอภาคในการ
เรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค;าจากความแตกต;างระหว;าง
บุคคล ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณในการใชสัตว0ทดลองและการใช
สิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา ประพฤติตนอยู;ในศีลธรรมอันดีเป[น
ที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชนและสังคมและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณความเป[น
ครู สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด+วยความรับผิดชอบ
ต'อสังคมและมีจิตสาธารณะ
1.3 แสดงออกถึงความมุ;งมั่น ทุ;มเท มีจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต;อสังคมส;วนรวม สามารถจัดการและคิด
แกปkญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสม
ทั้งในการฝjกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน และการ

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
1) สอดแทรกการเรียนการสอนโดยยกประเด็นวิกฤตดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็น
วิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการทําปฏิบัติการ
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเรียนรูโดยบูรณาการจริงในสถานศึกษา
5) การเขาร;วมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายป?ตลอด
หลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางาน
ตามสภาพจริง (Authentic)
2) ประเมินจากวิธีการทําปฏิบัติการภายในและนอกชั้นเรียน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินค;านิยมและความเป[นครูจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินผลจากการเขาร;วมกิจกรรมเสริมความ
เป[นครูเป[นรายป?ตลอดหลักสูตร

- 81 ผลการพัฒนาการเรียนรู+แต'ละด+าน
ทํางานร;วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่
ความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและใชเครื่องมือส;งเสริมการเรียนรูของชุมชนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ความเป[นครู
2. ด+านความรู+
ELO3 สามารถอธิบายและบูรณาการความรู+ ทักษะ
การปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู+ และนํานวัตกรรมมาใช+ใน
การถ'ายทอดความรู+ทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม
2.1 มีความรอบรู หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเนื้อหา
สาระดานชีววิทยา การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
หลากหลายของผูเรียนโดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปkญหาและพัฒนา
ผูเรียนที่มีแตกต;างระหว;างบุคคล ไดเหมาะสมกับบริบทการ
จัดการเรียนรู ระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความ
หลากหลาย เท;าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบท
โลก
2.2 มีทักษะเชิงปฏิบัติในการตรวจสอบหลักการ
สมมติฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระดาน

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

1) จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยใชเทคโนโลยี
ประกอบ
2) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะห0และสังเคราะห0
องค0ความรูดวยตนเอง (Constructivism)
3) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)
4) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning)
5) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended learning) โดย
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรูดวยตนเองนอก
ชั้นเรียนและเรียนร;วมกันในชั้นเรียน
6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งในและนอกชั้น
เรียน (Work-integrated learning; WIL)

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือใน
หองปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห0และสังเคราะห0
องค0ความรู
3) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานและ ชิ้นงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน(Performance)
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ชีววิทยา อีกทั้งออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อ
และเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงได
สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย บูรณาการเรียนการ
สอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร0
สามารถบูรณาการความรูโดยใชนวัตกรรมอย;างเหมะสม
และทันสมัย
3. ทักษะทางปlญญา
ELO4 มีทักษะทางปlญญา สามารถคิดวิเคราะห&
สังเคราะห& และค+นหาค+นหาข+อเท็จจริงโดยใช+วิธีการทาง
วิทยาศาสตร& สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูผู+นําทาง
ปlญญา (Innovative Teacher) ที่มีความรอบรู+ ทันสมัย
ทันต'อการเปลี่ยนแปลง สร+างแรงบันดาลใจให+ผู+เรียนใฝw
เรียนรู+และพัฒนางานอย'างสร+างสรรค&
3.1 แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบต;อตนเอง
ในการเรียนรู เพื่อพัฒนาใหเป[นคนนําสมัย คิด คนหา
วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก
แหล;งขอมูลที่หลากหลาย สามารถเผชิญและกาวทันการ

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเป[นฐาน (Research-based
learning)
2) การเรียนรูแบบร;วมมือ (Cooperative learning)
3) การเรียนแบบมีส;วนร;วมปฏิบัติการ (Participative
learning through action)
4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มอบหมายงานใหคนควา
ทันต;อต;อการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงทั้งในและ
นอกหองเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+

1) วัดและประเมินผลจากความกาวหนาของงาน
2) วัดและประเมินผลจากรายงาน ชิ้นงาน และการนําไปใช
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เปลี่ยนแปลงของโลกยุค ดิจิตอล และโลกอนาคต อย;างมี
ภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 สามารถ วินิจฉัย แกปkญหา และพัฒนางานไดอย;าง
สรางสรรค0โดยใช ความรู หลักการทางทฤษฏี
ประสบการณ0ภาคปฏิบัติทางดานชีววิทยาและดาน
วิทยาศาสตร0ที่เกี่ยวของ สามารถออกแบบสถานการณ0ที่
กระตุนทางปkญญาเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง การคิดเชิงวิพากษ0 การคิดเชิงสรางสรรค0 และการคิด
เชิงอนาคต
3.3 สามารถวิเคราะห0เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและ
สารสนเทศ (data and information) ทั้งที่เป[นตัวเลขเชิง
สถิติ หรือคณิตศาสตร0 เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็น
ปkญหาไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง สามารถทําวิจัยและ
ประยุกต0ใชความรูและนวัตกรรมต;างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนรวมถึงการถ;ายทอดความรูแก;ชุมชน
ELO5 ใช+วิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกัน
คุณภาพ และวิจัยเพื่อสร+างสรรค&การเรียนรู+ นวัตกรรม
ทางด+านชีววิทยา และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.4 วิเคราะห0และสรุปองค0ความรูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การวิจัย และการประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางดานชีววิทยา เพื่อการ

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+
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พัฒนาที่ยั่งยืน
3.5 สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน
การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทางดาน
ชีววิทยา การวิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศและนําเสนอ
แผนพัฒนาหรือโครงการเกี่ยวกับการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.6 ใชวิจัยเป[นฐานเพื่อแกปkญหาการเรียนรูของผูเรียน
สรางองค0ความรู สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเป[น
นวัตกร พัฒนาความเชี่ยวชาญในการเป[นครูชีววิทยา และ
ประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานไดอย;าง
สรางสรรค0
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ELO6 มีความรับผิดต'อตนเอง เพื่อนร'วมงานและ
ส'วนรวม สามารถทํางานร'วมกันเปDนทีมได+อย'างมี
ประสิทธิภาพ ปฎิบัติการเรียนรู+และสร+างความสัมพันธ&ที่ดี
กับชุมชนเพื่อปรับกระบวนทัศน&การทํางานของครูร'วมกับ
ชุมชน สรุปองค&ความรู+เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู+ เพื่อ
เข+าถึงข+อมูล ความรู+และบริบทของชุมชน บนฐานชุมชน
การเรียนรู+เชิงวิชาชีพ (PLC)

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+

1) การเรียนรูแบบร;วมมือ (Cooperative learning)
2) การเรียนแบบมีส;วนร;วมปฏิบัติการ (Participative
learning through action)
3) การเป[นผูนําแบบมีส;วนร;วม (Shared leadership) ใน
การนําเสนองานวิชาการ
4) การใหความคิดเห็นและการรับฟkงความเห็นแบบสะทอน
กลับอย;างไตร;ตรอง (Reflective thinking)

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบร;วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทย0
ปkญหา
3) วั ด และประเมนผลจากการนํ า เสนองานเป[ น กลุ; ม
การเป[นผูนําและผูตามที่ดี การปฏิบัติงานร;วมกัน
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินผลจากกิจกรรมที่ส;งเสริมความสัมพันธ0

- 85 ผลการพัฒนาการเรียนรู+แต'ละด+าน
4.1 มีความรับผิดชอบต;อหนาที่ ต;อตนเอง ต;อผูร;วมงาน
และส;วนรวม ตลอดจนเขาใจชุมชนและช;วยเหลือชุมชนได
อย;างสรางสรรค0
4.2 เขาใจกระบวนทัศน0เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ0ที่ดีกับ
ชุมชนและการเป[นผูนําการสรางชุมชนการเรียนรู และ
นําไปสู;การปรับกระบวนทัศน0การทํางานของครูร;วมกับ
ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชน
4.3 บูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชน เพื่อ
พัฒนาผูเรียนและการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;าง
ทางวัฒนธรรม และนําไปสู;ปฎิบัติการเรียนรูในการทํางาน
ของครูร;วมกับชุมชนไดสอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความแตกต;างดานบุคคล กลุ;ม และสังคมโดยใชทักษะการ
คิดที่จําเป[นต;อการเป[นผูนําการสรางชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)
ELO7 สามารถสร+างเครือข'ายความร'วมมือและ
ความสัมพันธ&กับผู+ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู+เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ0และการสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค;าของตนเอง
และผูอื่นในการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;างทาง
วัฒนธรรมและนําไปสู;การใชทักษะการสรางความสัมพันธ0

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+
5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
ระหว;างโรงเรียนกับชุมชน
สถานศึกษา (Work-integrated learning; WIL)
6) วัดและประเมินจากการฝjกทักษะจัดการเรียนรูใน
6) มีการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูใน สถานการณ0จําลอง
เนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยอาศัย
ความร;วมมือกับผูปกครองชุมชนและสรางเครือข;ายความ
ร;วมมือ
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ระหว;างครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนอย;างมีปฏิสัมพันธ0
การเรียนรู
4.5 แสดงออกถึงการเป[นบุคคลแห;งการเรียนรูในการ
เป[นครูนักพัฒนา สามารถออกแบบกระบวนการการพัฒนา
ผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยอาศัยความร;วมมือกับชุมชน
และสรางเครือข;ายความร;วมมือ
5. ด+านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในวิชาชีพ สามารถใช+เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห&ข+อมูล และการประเมินผล ในการจัดการ
เรียนรู+ที่จําเปDนสําหรับการปฏิบัติงาน
5.1 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ผูเรียน บุคคลและกลุ;มต;าง ๆ ดวยวิธีการหลากหลายทั้งการ
พูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต;าง ๆ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทที่
หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและ
สังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาคนควา
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษา และศาสตร0อื่นไดอย;าง

มคอ.2 ปริญญาตรี

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+

1) การติ ด ตาม วิ เคราะห0 และนํ า เสนอรายงานประเด็ น
สําคัญดานชีววิทยา และดานวิทยาศาสตร0จากข;าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน0
2) การสื บ คนและนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ดาน
วิทยาศาสตร0 โดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) จัดใหมีการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายโดยใช
เทคโนโลยีและโปรแกรมสําเร็จรูปโดยตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
4) การจัดทําอินโฟกราฟ^กเพื่อสรุปประเด็นสาระสําคัญของ
งานที่นําเสนอ
5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Work-integrated learning; WIL) มีการ

1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห0 และนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญ ดานชีววิทยาและวิทยาศาสตร0
2) วัดและประเมิน จากผลการสืบ คนและนํ าเสนอรายงาน
ประเด็นสําคัญดานวิทยาศาสตร0ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดจากเทคโนโลยี สื่อ โปรแกรมสําเร็จรูป ที่ถูกลิขสิทธิ์ที่
ใชในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู
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รูเท;าทัน
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่
จําเป[นสําหรับการจัดการเรียนรู การทํางาน การจัดการและ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน;าเชื่อถือของขอมูลและตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน วิเคราะห0เชิงตัวเลข
สําหรับขอมูลและสารสนเทศ (Data and information) ทั้ง
ที่เป[นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร0 เพื่อเขาใจองค0ความรู
หรือประเด็นปkญหาไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง
6. ด+านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห&งานครูชีววิทยา
การแสวงหาความรู+ และการจัดการความรู+ในสถานการณ&
ปฏิบัติประสบการณ&วิชาชีพครู
6.1 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรูดาน
ชีววิทยา
6.2 แสดงออกถึงทักษะในการจัดการความรู การใช
ภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การใชเทคโนโลยีเป[น
เครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค;านิยมที่ยึดมั่น คุณธรรม
จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติตนเป[น

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Work-integrated learning; WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะดานชีววิทยา ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี
(Technological pedagogical content knowledge;
TPCK)
3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
4) มีการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูใน
เนื้อหาวิชาทางดานชีววิทยาเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความ
หลากหลาย ดวยรูปแบบและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+

1) วัดและประเมินจากการฝjกทักษะจัดการเรียนรูใน
สถานการณ0จําลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินผลจากการทําวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมินผลจากการออกแบบการเรียนรู การใชสื่อ
และเทคโนโลยีในการถ;ายทอดความรู ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
5) วัดและประเมินผลจากผลการทําโครงงานวิทยาศาสตร0
การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร0ทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
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กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
แบบอย;างที่ดี
5) มี การทํ าโครงงานวิ ท ยาศาสตร0 โดยมอบหมายใหนิ สิ ต
ELO10 สามารถถ'ายทอดความรู+ทางชีววิทยา โดยใช+ บูรณาการองค0ความรูสรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมต;อไป
รูปแบบการสอนที่ทันสมัยสอดคล+องกับกลุ'มผู+เรียน เพื่อ
พัฒนาผู+เรียนให+เต็มตามศักยภาพ มีความรอบรู+ มีปlญญา
รู+คิด และเกิดการเรียนรู+อย'างต'อเนื่อง
6.4 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเป[นสําคัญ และเนน
พัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล และรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนไดอย;างเป[นระบบ
6.5 แสดงออกถึงการใช และพัฒนาทักษะการจัดการ
ความรู การใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การสราง
สัมพันธภาพ การจัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจ
อารมณ0ของผูอื่น การทํางานเป[นทีม การใชเทคโนโลยีเป[น
เครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใช+
ภาษาเพื่อการสื่อสารอย'างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
ร'วมกับผู+อื่นอย'างสร+างสรรค& และแลกเปลี่ยนเรียนรู+ใน
สถานการณ&ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
6.6 นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+
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นวัตกรรมเพื่อแกปkญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.7 จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย;างนอย 2 ระดับ
หรือ 2 ระดับชั้น และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี
ความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอด
บทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
สร+างนวัตกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาผู+เรียนให+เต็มประสิทธิภาพ
6.8 วางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนใน
สถานการณ0จริง
6.9 แสดงออกถึงการพัฒนาทักษะการใชภาษาและการ
สื่อสารระหว;างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การจัดการ
อารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น การทํางาน
เป[นทีม การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูอย;างมีประสิทธิผล
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหา เทคโนโลยีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และการวิจัยเป[นฐาน
6.11 จัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
ชีววิทยา โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0 และเผยแพร;

กลยุทธ&การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
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กลยุทธ&การประเมินผลการเรียนรู+
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตย0สุจริต สุภาพ อ;อนนอมถ;อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย;างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งต;อตนเองและผูอื่น
2. ด+านความรู+
2.1 มีความรอบรูในศาสตร0ต;าง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน0กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด+านทักษะทางปlญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย;างเป[นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร0ต;าง ๆ ไปประยุกต0เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝrรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต;อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี เคารพและใหคุณค;าแก;ตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร;วมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต;างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยู;ร;วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย;างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาต;างประเทศไดอย;างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอย;างเหมาะสมและรูเท;าทัน

มคอ.2 ปริญญาตรี
- 91 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู'รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ'มการใช+ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอ;านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ'มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ'มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุ'มวิชาเลือก
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม;า
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

1.2

2. ด+านความรู+

2.1

2.2

5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด+านทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุrน
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลปŠ ดูหนัง ฟkงเพลง
0000166 ไฟฟoากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ;านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
0000267 ทัศนศิลปŠและสังคีตวิจกั ษ0
0000268 การเมืองการปกครองไทย

1.2

2. ด+านความรู+

2.1



2.2

5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
3. ด+านทักษะทางปlญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง

1.2

2. ด+านความรู+

2.1


2.2

มคอ.2 ปริญญาตรี
5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
3. ด+านทักษะทางปlญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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หมวดหมวดวิชาเฉพาะ
1. ด+านคุณธรรมและจริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปDนครู
นักพัฒนาที่มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เอาใจใส; ยอมรับความ
แตกต;างระหว;างบุคคล สรางความเท;าเทียม ความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค;าจาก
ความแตกต;างระหว;างบุคคล ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณในการใชสัตว0ทดลองและการใชสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา ประพฤติตนอยู;ในศีลธรรมอัน
ดีเป[นที่ยอมรับและนับถือโดยบุคคล ชุมชนและสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิต
วิญญาณความเป[นครู สะทอนอัตลักษณ0ครูนักพัฒนา
ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด+วยความรับผิดชอบต'อสังคมและมีจิตสาธารณะ
1.3 แสดงออกถึงความมุ;งมั่น ทุ;มเท มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต;อสังคมส;วนรวม สามารถจัดการและ
คิดแกปkญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการฝjกปฏิบัติงานครู การปฏิบัติการสอน
และการทํางานร;วมกับคนในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับสิทธิและหนาที่ความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใชเครื่องมือส;งเสริมการเรียนรูของชุมชน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ความเป[นครู
2. ด+านความรู+
ELO3 สามารถอธิบายและบูรณาการความรู+ ทักษะการปฏิบัติ เพื่อจัดการเรียนรู+ และนํานวัตกรรมมา
ใช+ในการถ'ายทอดความรู+ทางชีววิทยาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
2.1 มีความรอบรู หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเนื้อหาสาระดานชีววิทยา การจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียนโดยใชความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การใหคําปรึกษา สังคมและการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปkญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีแตกต;างระหว;างบุคคล
ไดเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรู ระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความหลากหลาย เท;าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
2.2 มีทักษะเชิงปฏิบัติในการตรวจสอบหลักการ สมมติฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระดาน
ชีววิทยา อีกทั้งออกแบบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล และ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
2.3 บูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย บูรณาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม
ศาสตร0 สามารถบูรณาการความรูโดยใชนวัตกรรมอย;างเหมะสม และทันสมัย
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3. ทักษะทางปlญญา
ELO4 มีทักษะทางปlญญา สามารถคิดวิเคราะห&สังเคราะห& และค+นหาค+นหาข+อเท็จจริงโดยใช+วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร& สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูผู+นําทางปlญญา (Innovative Teacher )ที่มีความรอบ
รู+ ทันสมัย ทันต'อการเปลี่ยนแปลง สร+างแรงบันดาลใจให+ผู+เรียนใฝwเรียนรู+และพัฒนางานอย'างสร+างสรรค&
3.1 แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบต;อตนเองในการเรียนรู เพื่อพัฒนาใหเป[นคนนําสมัย คิด
คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหล;งขอมูลที่หลากหลาย สามารถเผชิญและ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค ดิจิตอล และโลกอนาคต อย;างมีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 สามารถ วินิจฉัย แกปkญหา และพัฒนางานไดอย;างสรางสรรค0โดยใช ความรู หลักการทางทฤษฏี
ประสบการณ0ภาคปฏิบัติทางดานชีววิทยาและดานวิทยาศาสตร0ที่เกี่ยวของ สามารถออกแบบสถานการณ0ที่
กระตุนทางปkญญาเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การคิดเชิงวิพากษ0 การคิดเชิงสรางสรรค0 และ
การคิดเชิงอนาคต
3.3 สามารถวิเคราะห0เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ (data and information) ทั้งที่เป[น
ตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร0 เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปkญหาไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง
สามารถทําวิจัยและประยุกต0ใชความรูและนวัตกรรมต;างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนรวมถึงการ
ถ;ายทอดความรูแก;ชุมชน
ELO5 ใช+วิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน ประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อสร+างสรรค&การเรียนรู+
นวัตกรรมทางด+านชีววิทยา และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.4 วิเคราะห0และสรุปองค0ความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย และการประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางดานชีววิทยา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.5 สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในการจัดการเรียนรู การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทางดานชีววิทยา การวิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศและ
นําเสนอแผนพัฒนาหรือโครงการเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3.6 ใชวิจัยเป[นฐานเพื่อแกปkญหาการเรียนรูของผูเรียน สรางองค0ความรู สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเป[นนวัตกร พัฒนาความเชี่ยวชาญในการเป[นครูชีววิทยา และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางานไดอย;างสรางสรรค0
4. ด+านทักษะความสัมพันธ&ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 มีความรับผิดต'อตนเอง เพื่อนร'วมงานและส'วนรวม สามารถทํางานร'วมกันเปDนทีมได+อย'างมี
ประสิทธิภาพ ปฎิบัติการเรียนรู+และสร+างความสัมพันธ&ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับกระบวนทัศน&การทํางานของ
ครูร'วมกับชุมชน สรุปองค&ความรู+เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู+ เพื่อเข+าถึงข+อมูล ความรู+และบริบทของชุมชน
บนฐานชุมชนการเรียนรู+เชิงวิชาชีพ (PLC)
4.1 มีความรับผิดชอบต;อหนาที่ ต;อตนเอง ต;อผูร;วมงานและส;วนรวม ตลอดจนเขาใจชุมชนและ
ช;วยเหลือชุมชนไดอย;างสรางสรรค0
4.2 เขาใจกระบวนทัศน0เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนและการเป[นผูนําการสรางชุมชนการเรียนรู
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และนําไปสู;การปรับกระบวนทัศน0การทํางานของครูร;วมกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชน
4.3 บูรณาการความรูวิชาการกับความรูชุมชน เพื่อพัฒนาผูเรียนและการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต;างทางวัฒนธรรม และนําไปสู;ปฎิบัติการเรียนรูในการทํางานของครูร;วมกับชุมชนไดสอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมและความแตกต;างดานบุคคล กลุ;ม และสังคมโดยใชทักษะการคิดที่จําเป[นต;อการเป[นผูนําการสราง
ชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO7 สามารถสร+างเครือข'ายความร'วมมือและความสัมพันธ&กับผู+ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู+เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ0และการสรางความสัมพันธ0กับชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค;า
ของตนเองและผูอื่นในการอยู;ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;างทางวัฒนธรรมและนําไปสู;การใชทักษะการสราง
ความสัมพันธ0ระหว;างครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนอย;างมีปฏิสัมพันธ0การเรียนรู
4.5 แสดงออกถึงการเป[นบุคคลแห;งการเรียนรูในการเป[นครูนักพัฒนา สามารถออกแบบกระบวนการ
การพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยอาศัยความร;วมมือกับชุมชนและสรางเครือข;ายความร;วมมือ
5. ด+านทักษะการวิเคราะห&เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ สามารถใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห&ข+อมูล และการประเมินผล ในการจัดการเรียนรู+ที่จําเปDนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
5.1 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูเรียน บุคคลและกลุ;มต;างๆ ดวยวิธีการหลากหลาย
ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต;าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทที่หลากหลาย
5.2 สังเกต ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาคนควา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาษา และ
ศาสตร0อื่นไดอย;างรูเท;าทัน
5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการจัดการเรียนรู การทํางาน การ
จัดการและการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน;าเชื่อถือของขอมูลและ
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน วิเคราะห0เชิงตัวเลข สําหรับขอมูลและสารสนเทศ
(Data and information) ทั้งที่เป[นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร0 เพื่อเขาใจองค0ความรูหรือประเด็นปkญหา
ไดอย;างรวดเร็วและถูกตอง
6. ด+านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห&งานครูชีววิทยา การแสวงหาความรู+ และการจัดการความรู+ใน
สถานการณ&ปฏิบัติประสบการณ&วิชาชีพครู
6.1 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรูดานชีววิทยา
6.2 แสดงออกถึงทักษะในการจัดการความรู การใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การใชเทคโนโลยี
เป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
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6.3 แสดงออกถึงความเชื่อ ค;านิยมที่ยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ และประพฤติตน
เป[นแบบอย;างที่ดี
ELO10 สามารถถ'ายทอดความรู+ทางชีววิทยา โดยใช+รูปแบบการสอนที่ทันสมัยสอดคล+องกับกลุ'ม
ผู+เรียน เพื่อพัฒนาผู+เรียนให+เต็มตามศักยภาพ มีความรอบรู+ มีปlญญารู+คิด และเกิดการเรียนรู+อย'างต'อเนื่อง
6.4 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเป[นสําคัญ และ
เนนพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย;างเป[นระบบ
6.5 แสดงออกถึงการใช และพัฒนาทักษะการจัดการความรู การใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล
การสรางสัมพันธภาพ การจัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น การทํางานเป[นทีม การใช
เทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใช+ภาษาเพื่อการสื่อสารอย'างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
ร'วมกับผู+อื่นอย'างสร+างสรรค& และแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในสถานการณ&ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
6.6 นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปkญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.7 จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย;างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้น และสรางบรรยากาศการเรียนรู
ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน+าที่ครู สร+างนวัตกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาผู+เรียนให+เต็ม
ประสิทธิภาพ
6.8 วางแผนจัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0จริง
6.9 แสดงออกถึงการพัฒนาทักษะการใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การ
จัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่น การทํางานเป[นทีม การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ครูอย;างมีประสิทธิผล
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหา เทคโนโลยีและจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และการวิจัยเป[นฐาน
6.11 จัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครูชีววิทยา โดยการสะทอนคิด การถอดบทเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0 และเผยแพร;
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+วิชาชีพครูจากหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
TQF

รายวิชา

5.ทักษะการ
1.ด+านคุณธรรม
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู วิชาบังคับ
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 
 
   
0308110 ครูนกั พัฒนา
  
   
    
      
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิตอลสําหรับ
           
          
    
ครู
0308200 การปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา2


 
 

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ





 

เรียนรู
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพือ่ พัฒนาผูเรียน   






 
0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพ
 

 

การศึกษา
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
  

0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
 
  





 
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพือ่
 






พัฒนาผูเรียน
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาชีพครู วิชาเลือก
0308201 การปฏิบัติการสอนในต;างประเทศ
0308210 ภูมิปkญญาไทยกับการศึกษาเพือ่ การ
พึ่งตนเอง
0308211 ความเป[นมนุษย0และการเรียนรู
สําหรับครู
0308212 ความรัก ความหวัง ความงามและ
ความสุข
0308213 การสือ่ สารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบทโลก
0308233 เพศศึกษาสําหรับครู
0308234 การส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการ
สําหรับครู
0308250 การสอนภาษาไทยเพือ่ การรูหนังสือ
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠสําหรับครู
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
0308261
สรางสรรค0สําหรับครู
0308262 สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใน
0308270
วิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

0308271
0308280
0308301
0308311
0308312
0308313
0308314
0308320
0308321
0308322
0308323
0308324
0308331
0308341
0308342

การพัฒนา การเรียนรูของนักเรียนใน
คณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
ประสบการณ0วิชารชีพครูเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต
สังคมแห;งการเรียนรูตลอดชีวิต
นวัตกรรมครูกลาสอน
กาวหนากับศาสตร0พระราชา
พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่
ดีกว;า
วัจนะปฏิบัติศาสตร0และการสื่อสาร
ทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุ
วัฒนธรรม
สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด
การออกแบบโครงการและการ
ประเมิน
การประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

0308350
0308351
0308360
0308361
0308362
0308363
0308370
0308371
0308380
0308410
0308411
0308412
0308413

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง
การสอนภาษาไทยกับภาษา ศาสตร0
การศึกษา
การสอนสังคมโดยใชชุมชนเป[นฐาน
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชุมชนแห;งการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
สําหรับครูสังคมศึกษา
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
วิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
การพัฒนาสมรรถนะในการสอน
คณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดย
ครอบครัว
การศึกษาเพือ่ การอยู;รว; มกันอย;าง
เสมอภาค
สัจธรรมนําชีวิต
กฎหมายการศึกษา
สถานศึกษาสรางสุข
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

0308420
0308421
0308422
0308423
0308430
0308431
0308432
0308433
0308434
0308435
0308440
0308441
0308442

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการ
สําหรับครู
การบูรณาการภาษา อังกฤษกับกลุม;
สาระวิชา
การบูรการภาษาอังกฤษกับการ
จัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะการสอนภาษา
อังกฤษระดับโรงเรียน
การเรียนรวม
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0
ระดับชั้นประถมศึกษา
บาติกเบื้องตนสําหรับครู
ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมใน
สถานศึกษา
ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุม
สัมมนาในสถานศึกษา
ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
ชั้นเรียน
การประเมินเพือ่ ประกันคุณภาพ
การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

0308443
0308450
0308451
0308452
0308453
วิชาเอก
0202106
0221102
0221192
0222101
0222191
0222281
0223103
0223193
0223281
0223382
0216382

วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห0เพื่อ
การศึกษา
การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ
การสอนภาษาอังกฤษเป[นภาษา
นานาชาติ
คณิตศาสตร0พนื้ ฐาน
เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพืน้ ฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร0สิ่งแวดลอม
ฟ^สิกส0พื้นฐาน
ปฏิบัติการฟ^สกิ ส0พื้นฐาน
วิทยาศาสตร0โลกทั้งระบบ
ดาราศาสตร0และอวกาศ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูดารา
ศาสตร0
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TQF
5.ทักษะการ
วิเคราะห&เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ&ระหว'าง
ตัวเลขการสื่อสาร
6.การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ&
2. ด+านความรู+
3.ทักษะทางปlญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช+
เทคโนโลยี
ELO 1
ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11



 


 

 
 
   
   
  
  
 
 
   
   
  
  
 
 
  
   
  
  
 
 
  
 

  
  
 
 
   
   
  
  
 
 
   
   
  
  
 
 
   
 
  
  
 
 
   
   
  
  
 
 
   
   
  
  
 
 
   
 
  
  
 
 
   
 
  
  
 
 
   
   
  
  
1.ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

0216483
0216484
0222211
0222212
0222311
0222312
0222221
0222222
0222223
0222321
0222322
0222323
0222324
0222325
0222326
0222327
0222328
0222329
0222330

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูชีววิทยา
โครงงานวิทยาศาสตร0
พฤกษศาสตร0
สัตววิทยา
พันธุศาสตร0
นิเวศวิทยา
ชีววิทยาของเซลล0
ชีววิทยาการเจริญ
หลักชีวเคมี
จุลชีววิทยา
วิวัฒนาการ
สรีรวิทยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว0
อนุกรมวิธานพืช
กายวิภาคศาสตร0เปรียบเทียบของ
สัตว0มีกระดูกสันหลัง
พันธุศาสตร0มนุษย0
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคนิคทางชีววิทยา
หลักชีววิทยา


รวม ความรับผิดชอบหลัก
รวม ความรับผิดชอบรอง

 

 

   

 
 
 


 
 
 


 














   



   










  

  































49 27 29 17 67 46 20 52 51 21 18 12 13 38 32 25 22 18 31 26 27 43 48 20 23 28 21 35 16 16 17 26
51 3 67 66 28 47 60 41 43 65 69 79 52 49 54 51 64 70 65 73 44 43 47 49 65 59 66 47 65 75 62 27
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ&ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ&ในการให+ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม;นอยกว;ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง
จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต;ละรายวิชาเป[นแบบระดับขั้นกรณี
รายวิชาในหลักสูตรไม;มีการประเมินผลเป[นระดับขั้นใหใชสัญลักษณ0แทน โดยเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว;าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชาและกิจกรรมเสริมสร+างความเปDนครู
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาและความสอดคลองเหมาะสมของรายวิชา
ระหว;างผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีเกณฑ0การใหคะแนนชัดเจน
เป[นลายลักษณ0อักษรทั้งเกณฑ0เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกตอง น;าเชื่อถือ
เป[นธรรม และมีมาตรฐาน
2.2 มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบโดยการตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต;าง ๆ และมีการประเมินใหขอมูลยอนกลับจากผูสอนเพื่อใชปรับปรุงการเรียนรู
ของผูเรียนรวมทั้งกิจกรรมสรางความเป[นครูตามที่ มคอ. 1 กําหนด
2.3 มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบอุทธรณ0รองทุกข0การใหผล
คะแนน เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดและรับทราบตามระบบที่คณะกําหนด
2.4 มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช;วยตรวจรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกณฑ0
การสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณตามแนวทางของ AUN QA มี 2
องค0ประกอบคือ
องค0ประกอบดานที่ 1 ดานการกํากับมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0 มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงเกณฑ0
ดังนี้ 1) จํานวนอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไม;นอยกว;า 5 คนและเป[นอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกว;า
1 หลักสูตรไม;ไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 2) คุณสมบัติของอาจารย0
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อเที ย บเท; า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน; งทางวิ ช าการไม; ต่ํ า กว; า ผู ช; ว ย
ศาสตราจารย0 และ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ 1 รายการใน 5 ป? ยอนหลั ง 3) คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย0 ป ระจํ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท;า หรือดํารงตําแหน;งทางวิชาการไม;ต่ํากว;าผูช;วยศาสตราจารย0 และ มี
ผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป? ยอนหลัง4) คุณสมบัติของอาจารย0ผูสอน ที่เป[นอาจารย0ประจํา มีคุณวุฒิ
ปริญ ญาโทหรือเทียบเท; า หรือดํารงตําแหน;งทางวิชาการไม;ต่ํากว;าผูช;วยศาสตราจารย0 ในสาขาวิชานั้นหรือ
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สาขาวิชาที่สัมพันธ0กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 5) คุณสมบัติของ อาจารย0ผูสอน ที่เป[น
อาจารย0พิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท;าและมีประสบการณ0ทํางานที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไม;นอยกว;า 6 ป? ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม;เกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย0ประจํา
เป[นผูรับ ผิดชอบรายวิชานั้น 6) การปรับ ปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไม;เกิน 5 ป? (จะตอง
ปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในป?ที่ 6)
องค0ป ระกอบดานที่ 2 ดานพั ฒ นาคุ ณภาพหลักสูต รตามเกณฑ0 AUN QA ระดับ หลักสูตร โดยคํ านึ งถึ ง
เกณฑ0 ดังนี้ 1) ผลการเรีย นรูที่คาดหวัง 2) รายละเอียดของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหาหลั กสูตร 4) การ
จัดการเรียนการสอน 5) การประเมินผูเรียน 6) คุณภาพอาจารย0 7) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 8) คุณภาพ
ผูเรียนและการสนับสนุน 9) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน 10) การเสริมสรางคุณภาพ 11)
ผลผลิต
3. เกณฑ&การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิ ต ตองลงทะเบี ยนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสู ตร สอบผ; านและมี ผลการประเมิ น โดยสมบู รณ0
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีค;าเฉลี่ยสะสมไม;นอยกว;า 2.00 และตองเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว;าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย&
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย&ใหม'
1.1 ระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม;เป[นประจําทุกป? โดยเนนการใหความรู
เรื่อง การเป[นครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
1.1.2 มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการฝjกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอน
1.2 ระดับคณะ
1.2.1 ส; งเสริมใหอาจารย0 ใหม; ไดฝj ก อบรมในเรื่องกลยุ ทธ0 และวิธี การสอนแบบต; าง ๆ กลยุ ทธ0 การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุงตลอดจนใหมีความรูและ
เขาใจ
1.2.2 ส;งเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ0เพื่อส;งเสริมการสอนและการวิจัย
1.2.3 จัดอาจารย0พี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอน การปรับตัวและใหคําปรึกษาดาน
การทํางานของอาจารย0ใหม;อย;างนอย 1 ภาคเรียน และดําเนินการต;อเนื่อง
1.3 ระดับหลักสูตร
1.3.1 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของไดแก;รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ
และวัตถุประสงค0ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู;มือนิสิต คู;มืออาจารย0 ฯลฯ ใหอาจารย0ใหม;
1.3.2 ชี้แจงการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ0
การสอนและการประเมินผลใหแก;อาจารย0ใหม;
1.3.3 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุ ครุภัณฑ0 ประเภทเครื่องมือหรือสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย0ใหม;ใหมีประสิทธิภาพ
1.3.4 สนับสนุนส;งเสริมใหอาจารย0ใหม;มีประสบการณ0 ทําวิจัยที่ไม;ใช;ส;วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2. การพัฒนาความรู+และทักษะให+แก'คณาจารย&
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส;งเสริมคณาจารย0ใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ0เพื่อพัฒนาการสอนและการ
วิจัยอย;างต;อเนื่อง มีการสนับสนุนดานการทําวิจัย การฝjกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค0กร
ต;าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต;างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ0
2.2.2 ส;งเสริมใหคณาจารย0พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยโดย
ไดรับความร;วมมือจากสํานักคอมพิวเตอร0ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0เพื่อใชประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด+านอื่น ๆ
2.2.1 การมี ส; ว นร; ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก; ชุ ม ชนที่ เกี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความรู และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารย0ทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส;งเสริมการทําวิจัยสรางองค0ความรูใหม;เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสรางความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN - QA ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บัณฑิต
มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รตามเกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN
- QA ของมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ มีกระบวนการหรือวิธีการนํ าขอมูลอั ตราการสําเร็จการศึกษา และการออก
กลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมีส;วนไดส;วน
เสีย แต;ละรุ;นอย;างนอย 3 ป? มาเป[นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
มีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ0 การรับ นิ สิต ที่ เหมาะสม มี การประเมิน ปรับ ปรุงกระบวนการคั ด เลือกให
ทันสมัย มีการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมก;อนเขาศึกษา มีระบบการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
แนะแนว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสมรรถนะการไดงานทํา ใชระบบ
กํากับติดตามเพื่อส;งเสริมความกาวหนา รวมทั้งส;งเสริมใหเกิดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคมที่เกื้อหนุนต;อการเรียนรูของนิสิต
4. อาจารย&
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒ นาอาจารย0 มีระบบการรับ สมัคร การคั ดเลือกอาจารย0 ตาม
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ มีการยกย;องใหรางวัล และการเลื่อนตําแหน;ง มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ และผูมี
ส;วนไดส;วนเสียรับทราบและเป[นขอมูลยอนกลับ มีการกําหนดสมรรถนะและประเมินอย;างชัดเจนเพื่อนําผลการ
ประเมิ น ไปใชในการพั ฒ นาสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริการวิช าการ รวมทั้ งนํ าไปใช
ปรับ ปรุงหลั กสูต รและองค0กร มีกระบวนการวิเคราะห0 ความตองการในการฝjกอบรม และพั ฒ นาอาจารย0 ที่
สอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน
นําระบบประกันคุณภาพตามแนว AUN - QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน0 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
คณะศึ ก ษาศาสตร0 และเครื อ ข; า ยวิ ช าชี พ ครู เนนความสมดุ ล ครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู ลั ก ษณะทั่ ว ไปและ
ลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส;วนไดส;วนเสีย รายละเอียด
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และโครงสราง สาระเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส;งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งกิจกรรมส;งเสริม
ความเป[นครู มีระบบปรับปรุงอย;างต;อเนื่ อง มีวิธีการเผยแพร;รายละเอียดหลักสู ตรเพื่อใหกลุ;มเปoาหมายใน
อนาคตและนิ สิ ต ปk จ จุ บั น เขาถึ งได การประเมิ น ผลผู เรี ย นมี ขั้น ตอน กระบวนการ วิ ธี การที่ ห ลากหลาย มี
มาตรฐานในการวัดและประเมินอย;างเป[นธรรมสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และนําขอมูลยอนกลับมาจากผูสอน เพื่อใชปรับปรุงการเรียนรูของนิสิต มีระบบอุทธรณ0 รองทุกข0ผลการให
คะแนนที่ นิ สิต รับ ทราบสามารถเขาถึงได มี ขอมู ลเกี่ย วกับ ความพึ งพอใจต; อการประเมิ น และการจัด การขอ
รองเรียนจากนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
1. มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการใหบริการสื่อการเรียนรูในหองสมุด โดยสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
สํารวจความตองการหนังสือ ตํารา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส0 ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพครู ใหเหมาะสม เพียงพอ
พรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร และดําเนินการจัดซื้อตามความตองการของอาจารย0
ประจําหลักสูตร อาจารย0ผูสอน และใหบริการสืบคนหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย เพื่อสะดวกในการเรียน
การสอนทันต;อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีการประเมินการใหบริการผ;านระบบออนไลน0และนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการต;อไป
2. สํานักคอมพิวเตอร0ไดใหบริการคอมพิวเตอร0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0 เพื่อใหนิสิตไดคนควาเอกสารการ
เรียนการสอนไดอย; างทั น ที ทั น สมั ย ทั้ งในดานการศึ กษาและการวิ จั ย ใหบริ การ Wifi ในการเชื่ อมต;อโลก
ออนไลน0เพื่อสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐาน สิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย ใหกับ บุคลากรและนิสิต ที่ มี
ความตองการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสําหรับผูพิการโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งการสรางอาคารใหม; ๆ เป[นไปตามหลักอารยะสถาปkตย0ที่พรอมรองรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
4. หลักสูตรจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความเป[นครูตามเกณฑ0ที่ มคอ. 1 กําหนดทั้งกิจกรรมบังคับและ
กิจกรรมเลือกภายใตการบริหารจัดการร;วมกันระหว;างคณะศึกษาศาสตร0และคณะผลิตร;วมตามสาขาวิชาเอก
และมีการสรุปเขียนรายงานเพื่อการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ
7. ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. คณาจารย0ประจําหลักสูตรอย;างนอยรอยละ 80 มีส;วนร;วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
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ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขา
ศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป?) พ.ศ. 2562
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบ การณ0
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย;างนอยก;อนการเป^ด
สอนในแต;ละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
X
X
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป^ดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป?การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อย;างนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เป^ดสอนในแต;ละป?การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0การสอนหรือ
X
X
X
X
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ป?ที่แลว
8. คณาจารย0ใหม; (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานศาสตร0วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู
9. คณาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย;างนอยป?ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา X
X
X
X
X
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม;นอยกว;ารอยละ 50 ต;อป?
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป?สุดทาย/บัณฑิตใหม;ที่มีต;อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม;นอยกว;า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต;อบัณฑิตใหม;เฉลี่ยไม;นอย
X
กว;า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตไดรับเขาร;วมกิจกรรมส;งเสริมความเป[นครูครบถวนทุกกิจกรรม X
X
X
X
X
ที่กําหนดและเป[นประจําทุกป?
14. มีการจัดประสบการณ0บูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
X
X
X
X
X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป[นประจําทุกป?การศึกษา

- 112 ตัวบ'งชี้ผลการดําเนินงาน
15. ผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษผ;านเกณฑ0ขั้นต่ํารอยละ
60
รวมตัวบ'งชี้บังคับที่ต+องดําเนินการ (ข+อ 1 - 5) ในแต'ละป
ตัวบ'งชี้บังคับ (ข+อที่)
รวมตัวบ'งชี้ในแต'ละป

มคอ. 2 ปริญญาตรี
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
5
1-5
11

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
14

5
1-5
15
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ&การสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารย0เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ0
และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวิชาในแต;ละป?การศึกษา)
1.1.2 ประชุมร;วมของคณาจารย0ผูสอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะของอาจารย0ที่มีความรูในการใชกลยุทธ0การสอน
1.1.3 สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สนทนากับกลุ;มนิสิต ระหว;างภาคเรียน โดยอาจารย0ผูสอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย&ในการใช+แผนกลยุทธ&การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคเรียน โดยระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
1.2.2 อาจารย0ผูสอนประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยใชผลการประเมินของนิสิตในแต;ละรายวิชา
เพื่อใชเป[นผลปoอนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปlจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการติดตามขอมูล และนําเสนอ
ผูเกี่ยวของ
2.2 โดยผู+ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู+ประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน;วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู+ใช+บัณฑิต และผู+มีส'วนได+ส'วนเสียอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต;ละรายวิชาจะทําใหทราบปkญหาของการบริหารหลักสูตร
กรณีที่พบปkญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเป[นการปรับปรุงย;อยซึ่งทําได
ตลอดเวลาที่พบปkญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป? ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย&ผู+รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย&ประจําหลักสูตร
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ข+อมูลเกี่ยวกับอาจารย&ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายสมภพ อินทสุวรรณ
Ph.D.(Botany) Victoria University of Wellington, New Zealand, 2533
กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2518
กศ.บ. (อุดมศึกษาและการฝjกหัดครู-ชีววิทยา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2516
ผูช;วยศาสตราจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
เนาวรัตน0 ศิริรักษ0 สมภพ อินทสุวรรณและ นวลพรรณ วรรณสุธี. (2562). ผลการจัดการเรียนรูแบบร;วมมือ
เทคนิค TGT ที่มีต;อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ;ม เรื่อง เคมีที่เป[นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4. บทความวิจัยใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562. (หนา 370-463). วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 :
สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บุษยพั ชร0 พิ ณสุวรรณ สมภพ อิ นทสุวรรณและ นวลพรรณ วรรณสุธี. (2562). การจัดการเรียนรูแบบสื บ
เสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) ร;วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจต
คติต;อวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป[นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 4. บทความ
วิจัย ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจําป? 2562 (หนา
479 - 486). วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 : สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อยุวัฒน0 วรรณโร, สิงหา ประสิทธิ์พงศ0 และสมภพ อินทสุวรรณ. (2561). “การจัดการเรียนรูโดยใชปkญหา
เป[น ฐานในรายวิชาชีววิทยาต;อการพัฒ นาทั กษะการคิดอย;างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาป?ที่ 5,” วารสารศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตปkตตานี.29(3).
pp.32-44.
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2. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายธนพันธุ& ปlทมานนท&
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2528
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2525
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานวิชาการ
ศดานันท0 แกวศรี, ยุพิน พิมโคตร0, ธนพันธุ0 ปkทมานนท0 และอัตรา ไชยมงคล. (2561). “การศึกษาผลของ
การใชสารละลายไอโอโดฟอร0 ต; อ อั ต ราการฟk ก และอั ต ราการรอดของปลากะพงขาว (Lates
calcarifer (Bloch,1790)) วัยอ;อน,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป?
2561 ครั้งที่ 28. (หนา 799-807). วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ลินจง สังคหะสุวรรณ, ยุพิน พิมโคตร0 และ ธนพันธุ0 ปkทมานนท0. (2561). “ความหลากหลายของโรติเฟอร0
ในระบบบํ าบั ด น้ําเสี ย เทศบาลนครหาดใหญ; จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับ ชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป? 2561 ครั้งที่ 28 (หนา 833-841). วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมพีพี สมิหลาบีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
3. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางยุพิน พิมโคตร&
วท.ม. (วิทยาศาสตร0ชีวภาพ-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2545
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2526
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานวิชาการ
ศดานันท0 แกวศรี, ยุพิน พิมโคตร0, ธนพันธุ0 ปkทมานนท0 และอัตรา ไชยมงคล. (2561). “การศึกษาผลของ
การใชสารละลายไอโอโดฟอร0 ต; อ อั ต ราการฟk ก และอั ต ราการรอดของปลากะพงขาว (Lates
calcarifer (Bloch,1790)) วัยอ;อน,” ใน รวมเรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจําป? 2561 ครั้งที่ 28. (หนา 799-807). วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี
สมิหลาบีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ลินจง สังคหะสุวรรณ, ยุพิน พิมโคตร0 และ ธนพันธุ0 ปkทมานนท0. (2561). “ความหลากหลายของโรติเฟอร0
ในระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครหาดใหญ; จังหวัดสงขลา,” ใน รวมเรื่องเต็มการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป? 2561 ครั้งที่ 28 (หนา 833-841) วันที่ 8-9 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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4. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายจารุวัตร จันทร&ประดิษฐ&
วท.ด. (วิทยาศาสตร0ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2546
วท.ม. (วิทยาศาสตร0ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0,2535
วท.บ. (ศึกษาศาสตร0 - ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2532
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานวิชาการ
สิริมณฑ0 พรหมสวัสดิ์ ,สมศักดิ์ โชคนุกูล และจารุวัตร จันทร0ประดิษฐ0.(2561) ผลการใชปุšยหมักผักตบชวาต;อ
การเจริ ญ เติ บ โตของผั ก บุ งจี น . ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ครั้ งที่ 28
ประจํ า ป? 2561. (หนา 675-681) ณ โรงแรมบี พี สมิ ห ลาบี ช อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
กานต0ธิดา บุญลอย, จารุวัตร จันทร0ประดิษฐ0 และศุภชัย นิติพันธ0.(2559).อิทธิพลของสารละลาย โคลชิซีนต;อ
การเพิ่มจํานวนโครโมโซม ของมะพราวนกคุ;ม (Molineria sp.). วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 19(2),
81-88.
5. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายนพดล ศุกระกาญจน&
วท.ม. (วิทยาศาสตร0การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2539
วท.บ. (วาริชศาสตร0) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2536
ผูช;วยศาสตราจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
นพดล ศุกระกาญจน0 กฤษณะ เรืองคลาย และพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร. (2562). “ผลของไคโตแซนและเลวามิ
โซลต;อการเจริญเติบโต และภูมิคุมกันของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในกระชังบ;อดิน
,” วารสารวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 27(2), 264-275.
ณัฏฐณิชา คําโสภา อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท0 และ นพดล ศุกระกาญจน0. (2561). “การประเมินประสิทธิภาพ
ของน้ํ ามั น ห อ ม ระเห ยจาก กาน พ ลู แล ะไพ ล เพื่ อ ใช เป[ น ยาส ล บ แม ล งห วี่ (Drosophila
melanogaster),” วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 21(3), 58-64.
วรรณธิรา คงพลับ นพดล ศุกระกาญจน0 และธนพันธุ0 ปkทมานนท0. (2561). “ผลของแสงสีต;อการเจริญเติบโต
และองค0ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 28 ประจําป? 2561. (หนา 887-892) วันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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6. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวปวีณา แก+วอุบล
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2558
วท.ม. (พฤกษศาสตร0) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2553
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2550
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ&ในวารสาร
Kaewubon, P. and Meesawat, U. (2016). “Histological examination of callogenesis in bisected
protocorm culture of pigeon orchid (Dendrobium crumenatum).” Walailak Journal of
Science and Technology. 13(9), 745-756.
Kaewubon, P., Hutadilok-Towatana, N., Teixeira da Silva, J.A. and Meesawat, U. (2015).
“Ultrastructural and biochemical alterations during browning of pigeon orchid
(Dendrobium crumenatum Swartz) callus.” Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 121,
53-69.
7. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางสาวเกษศิรินทร& รัทจร
ปร.ด. (ชีววิทยาวิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2558
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
อรุณรัศมิ์ วณิ ชชานนท0 และเกษศิรินทร0 รัทจร. (2561). “สื่ อการเรียนรูเรื่อง พีซีอาร0” นิต ยสาร สสวท. 46
(211), 9-14.
เตือนตา ร;าหมาน, ณั ฐธยาน0 ฟาน เบม, อัตถพงศ0 เขียวแกร, อรศิริ ลีลายุทธชัย, ปรียาลักษณ0 โคหนองบัว,
เกษศิรินทร0 รัทจร และฐาปกรณ0 กลุ;มใหม;. (2560). “โครงการย;อยที่ 1 การใชสัตว0ไม;มีกระดูกสัน
หลังหนาดินเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองท;าแนะเพื่อการบริหารจัดการน้ําชุมชนแบบมีส;วน
ร;วม,” ใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ0 แผนงานวิจัย คุณภาพน้ําในคลองปrาพะอมและคลองท;าแนะเพื่อ
การบริหาร
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นายทวีเดช ไชยนาพงษ&
วท.ด (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม;, 2558
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม;, 2544
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม;, 2541
อาจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ทวีเดช ไชยนาพงษ0. (2559). “ผลของน้ําพุรอนต;อมวลชีวภาพและปริมาณรงควัตถุของสาหร;ายอาร0โธสไปร;า
,” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26. (หนา 750-757) วันที่ 26 - 29
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ; อําเภอหาดใหญ; จังหวัดสงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ&
ทวีเดช ไชยนาพงษ0. (2558). อนุสิทธิบัตร: กรรมวิธีการผลิตน้ํามันจากไรแดง. เลขที่คําขอ 1203000040,
เลขที่อนุสิทธิบัตร 10821.
9. ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นางณัฐธยาน& ฟาน เบม
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551
วท.ม. (พฤกษศาสตร0) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2545
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2542
ผูช;วยศาสตราจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
สุภาพร ชมเชย, ทวีเดช ไชยนาพงษ0 และ ณัฐธยาน0 ฟาน เบม. (2558). สารตานอนุมูลอิสระในผลสุกของ
ตาลโตนด (Borassus flabellifer L.).” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร0วิจัย
ครั้งที่ 7. (หนา BI-P-064). วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภกานต0 ชูขันต0, ทวีเดช ไชยนาพงษ0 และ ณัฐธยาน0 ฟาน เบม. (2558). ผลของสารสกัดหยาบจากหญาคา
(Imperata cylindrica (L.) P. Beauv). ต; อ การงอกของตนกลาไมยราบ (Mimosa pucida L.).”
ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร0วิจัย ครั้งที่ 7. (หนา BI-P-070). วันที่ 30 - 31
มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Miya, N., Tibkaew, A.P. and van Beem, N. (2017). “Effect of Potassium fertilizer
concentrations on chemical properties of Oryza sativa L. var. Dokpayom.”
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology). 9(18), 109-118.
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Wansoh, K., van Beem, N. and Techato, K.. (2016), “The study of the heavy metal
adsorption to absorption ratio in the Spanish moss (Tillandsia usneoides L.).”
International Journal of Advanced in Agricultural and Environmental Engineering. 3(1),
78-79.
Weerawong, N., van Beem, N. and Techato, K. (2016). “Feasible of using Tillandsia usneoides
L. as biomass.” International Journal of Advanced in Agricultural and Environmental
Engineering. 3(1), 63-64.
Duanchan, N., van Beem, N. and Techato, K.. (2016). “Using of Tillandsia usneoides L. as dust
biomonitor around natural gas separation factory.” International Journal of Advanced
in Agricultural and Environmental Engineering. 3(1), 80-81.
Inwanna, O., Samala, S., Chanpradit, C. and van Beem, N. (2014). “Effect of culture media and
explant types on callus and shoot induction of Durian-thet (Annona muricata L.).”
Malaya Journal of Biosciences. 1(3), 155-159.
10. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายสืบพงศ& สงวนศิลป}
วท.ด. (นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ0, 2558
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตหาดใหญ;, 2552
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตหาดใหญ;, 2549
ตําแหน'งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
Sanguansil, S., M. Yucharoen and W. Samsuvan. 2018. Diversity of fishes associated with
artificial reefs off the coast of Sathing Pra, Songkhla. Ramkhamhaeng International
Journal of Science and Technology, 1(1): 16-21.
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นางอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท&
Ph.D. (Plant Genetics) Montana State University, USA. 2545
วท.ม. (พันธุศาสตร0) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0, 2534
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ0 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2527
อาจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท0 ประภากร คงจันทร0 และ ช;อผกา สุขุมทอง. (2561) “การสํารวจแนวคิด
วิทยาศาสตร0เรื่องการแพร;และออสโมซิสของนิสิตครูชีววิทยา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจําป? 2561 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน (หนา 1285-1289). วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช. สงขลา :
อาร0ตเวิร0ค แอนด0 มีเดีย.
อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท0 และเกษศิรินทร0 รัทจร. (2561). “สื่อการเรียนรูเรื่อง พีซีอาร0” นิตยสาร สสวท. 46
(211), 9-14.
อรวรรณ บุญส;ง เปลื้อง สุวรรณมณี อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท0 และวันเพ็ญ นันทานุวัฒน0. (2558). “การ
โคลนและวิเคราะห0ลําดับเบสของยีน Stress-Associated Protein 5 จากยาพารา,” ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร0วิจัย” ครั้งที่ 7. (248 หนา) วันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ คณะ
วิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
Suppapan, J., Petchsiri, J., O-Thong, S., Vanichanon, A., Sangthong, P. and Supmee, V. (2017).
“Population Genetic Analysis of Oceanic Paddle Crab (Varuna litterata): in Thailand.”
Sains Malaysiana. 46 (12). 2251-2261.
Petchsiri, J and Vanichanon, A. (2016). “Genetic Diversity in Slender Walking Catfish (Clarias
nieuhofii) Populations: Implications for Population Management.” Walailak J. of
science and technology. 13(7). 51-519.
Ruttajorn, K., Nakkaew, A., Panrat, T., Vanichanon, A and Phongdara, A. (2016). “Isolation,
Expression Analysis and Characterization of Eg NDL, a NDR-like Protein in Oil Palm
(Elaeis guineenis Jaeq.)” Songklanakarin J. Sci Technol. 38 (3), 281-287.
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นายพีระ ทองมี
วท.ม. (สถิติประยุกต0) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร0, 2542
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต, 2536
อาจารย0

ตําแหน'งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
วรวิทย0 ช;วยสุข, ปรีดาภรณ0 กาญจนสําราญวงศ0, สิรีพร สังข0ทอง และพีระ ทองมี. (2558). “ความพึงพอใจ
ของนิสิตต;อสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง,” ใน การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจําป? 2558. (หนา 1504-1511) วันที่ 10–12
มิถุนายน 2558. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ..
บุ ษกร อุต รภิ ช าติ , พี ระ ทองมี , ปนั ด ดา พรหมจรรย0, มู ฮัมหมั ด สะโดน, พั ช นี ย0 สอนสุภ า, ปรณิ ณ มี แกว.
(2558).”คุณภาพทางจุลชีววิทยาของขาวยําที่ผลิตและจําหน;ายในอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง,” ใน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ครั้งที่ 25 ประจําป? 2558. (186
หนา) วันที่ 10–12 มิถุนายน 2558. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว'าง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว'างหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง (4 ป) พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Education Program in Biology
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
B.Ed. (Biology)
3. หน'วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร0 ร;วมกับคณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Education Program in Biology
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
B.Ed. (Biology)
3. หน'วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร0 ร;วมกับคณะวิทยาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
การศึกษาสรางครูผูรอบรูชีววิทยา เชียวชาญการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู;สังคม

เหตุผลการปรับปรุง
- คงเดิม
- คงเดิม

- ไม;เปลี่ยนแปลง

- ปรับปรุงปรัชญาใหสามารถสะทอนถึง
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรที่มุ;งเนนการ
ผลิตครูชีววิทยา
5. วัตถุประสงค&
5. วัตถุประสงค&
-เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบัณฑิตที่ได ตามผล
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ การเรียนรูที่ไดจากมาตรฐานผลการเรียนรู
คุณลักษณะดังนี้
ดังนี้
1. มีความรูและทักษะดานวิชาการ วิชาชีพครูชีววิทยา
1. ปฏิ บั ติตนตามคุ ณ ธรรม จริย ธรรมขั้ น พื้ น ฐาน มี จ รรยาบรรณ
2. มี ความสามารถในการประยุ ก ต0 ค วามรู สู; การปฏิ บั ติ งานในการสอนและ
วิชาชีพ เหมาะสมกับความเป[นครู
ถ;ายทอดอย;างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรูและทักษะเชิงวิชาการในวิชาชีพครูดานชีววิทยา
3. มีทักษะทางปkญญา มีกระบวนการคนหาขอเท็จจริง
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4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 และสรางสรรค0
3. มีความสามารถประยุกต0ใชความรูในการปฏิ บั ติการสอน การ
5. มีความใฝrรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและมุ;งมั่นในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ถ;ายทอดความรู และการจัดการเรียนรูอย;างมีประสิทธิภาพ
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
4. มี ทักษะทางปk ญญา และกระบวนการคนหาขอเท็ จ จริงโดยใช
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป[นครูและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
วิธีการทางวิทยาศาสตร0
7. มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมใหเป[นสังคมการเรียนรูมีโลกทัศน0ที่ดี
5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย;างสรางสรรค0
และกวางไกล
8. มี ค วามสามารถในการใชความรู ชี ว วิ ท ยาเชิ ง บู ร ณาการสํ า หรั บ การ และใฝrรูเพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต
6. มีความรับผิดชอบต;อตนเองและเพื่อนร;วมงาน สามารถทํางาน
ประยุกต0ใชเพื่อตนเอง ชุมชน สังคมไดอย;างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

ร;วมกับผูอื่นไดอย;างมีประสิทธิภาพ
7. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
จัดการเรียนรูไดอย;างเหมาะสม
8. สามารถบูรณาการและถ;ายทอดความรูดานชีววิทยา ที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาสังคมใหเป[นสังคมการเรียนรูอย;างยั่งยืน
6. หลักสูตร
จํานวนหน;วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม;นอยกว;า 171 หน;วยกิต ตามโครงสราง
ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน'วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม'น+อยกว'า
135 หน'วยกิต
วิชาชีพครู
55 หน;วยกิต
วิชาบังคับ
49 หน;วยกิต
วิชาเลือก
6 หน;วยกิต
วิชาเอก
ไม;นอยกว;า
80 หน;วยกิต

6. หลักสูตร
จํานวนหน;วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม;นอยกว;า 135 หน;วยกิต ตามโครงสราง
ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน'วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม'น+อยกว'า
99 หน'วยกิต
วิชาชีพครู
ไม;นอยกว;า
36 หน;วยกิต
วิชาบังคับ
22 หน;วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน;วยกิต
วิชาเลือก
ไม;นอยกว;า
2 หน;วยกิต

- ปรับลดจํานวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เป[น 135 หน;วยกิต
- ปรับตามรูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF)
- ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร0/ศึกษาศาสตร0 (มคอ.1) ของ สกอ.
- ปรับเปลีย่ นรายวิชาชีพครูบังคับ
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วิชาเอกเดี่ยว
ไม;นอยกว;า
68 หน;วยกิต
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
24 หน;วยกิต
วิชาวิทยาศาสตร0ศึกษา
3 หน;วยกิต
วิชาบังคับ
41 หน;วยกิต
วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน;วยกิต
วิชาเลือก
ไม;นอยกว;า
6 หน;วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม'น+อยกว'า
6 หน'วยกิต
7. คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู+ ดังนี้
1. มาตรฐานความรูที่ 1 ความเป[นครู
2. มาตรฐานความรูที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
3. มาตรฐานความรูที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
4. มาตรฐานความรูที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู
5. มาตรฐานความรูที่ 5 หลักสูตร
6. มาตรฐานความรูที่ 6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
7. มาตรฐานความรูที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8. มาตรฐานความรูที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
9.มาตรฐานความรูที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
10. มาตรฐานความรูที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
11. มาตรฐานความรูที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วิชาเอก
ไม;นอยกว;า
63
วิชาบังคับ
42
- วิชาเอกเฉพาะ
36
- วิชาบูรณาการการเรียนรู ไม;นอยกว;า
6
วิชาเลือก
ไม;นอยกว;า
21
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม'น+อยกว'า
6
คําอธิบายรายวิชาชีพครู เปDนไปตามมาตรฐานความรู+ ดังนี้

มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค;านิยมและคุณลักษณะความเป[นครู
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ0กับผูปกครองและชุมชน

มาตรฐานความรู+และประสบการณ&วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรูและศาสตร0การสอน
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหนาที่ครู

มคอ.2 ปริญญาตรี
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน;วยกิต
หน'วยกิต

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับเปลีย่ นรายวิชาเอกบังคับ และปรับเพิ่ม
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
- เพิ่มกลุ;มวิชาบูรณาการการเรียนรูให
สอดคลองกับ มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร0และ
สาขาศึกษาศาสตร0

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ มาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและ มคอ.1
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มคอ.2 ปริญญาตรี
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

8. คําอธิบายรายวิชา
0308111 ความเปDนครู
2(2-0-4)
Teacher’s Attributes
ความสํ า คั ญ พั ฒ นาการของวิ ช าชี พ ครู คุ ณ ลั ก ษณะความเป[ น ครู
บทบาทหนาที่ภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักธรร
มาภิบาลและความซื่อสัตย0สุจริต เกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสรางความกาวหนา
และพัฒนาวิชาชีพครูอย;างต;อเนื่อง การสรางเจตคติและศรัทธาต;อวิชาชีพครู การ
ฝjกปฏิบัติวิเคราะห0เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเป[นครู รอบรูใน
เนื้ อ หาวิช าที่ สอนและกลยุ ท ธ0 ก ารสอน เพื่ อใหผู เรีย นคิ ด วิเคราะห0 สั งเคราะห0
สรางสรรค0 สิ่ งใหม; ๆ ไดเป[ น บุ ค คลแห; งการเรี ย นรู แสวงหาและเลื อ กใชขอมู ล
ข;าวสารความรูเพื่อใหทันต;อการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธ0ระหว;างครูกับผูเรียนที่
ส;งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีจิตวิญญาณความเป[นครูและรับผิดชอบต;อ
วิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป[นแบบอย;างที่ดีมีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคม
0308231 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Language for Teacher
การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟkง การพูด การ
อ;าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทย
เพื่อการเป[นครูและการสื่อความหมายอย;างถูกตองในการอยู;ร;วมกันอย;างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

8. คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปkญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[นผูนําการเปลี่ยนแปลงและ
เรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต;างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต0ใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่
ความเป[นพลเมืองและการส;งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝrเรียนรู

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย;างเท;าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภา
มคอ.1 และอัตลักษณ0บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

- เปลี่ยนแปลงและบูรณาการจากรายวิชา
บังคับ 2 รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม;และ
ปรับหน;วยกิต จาก
2(1-2-3) เป[น 3(2-2-5)
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0308232 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟkง การพูด การอ;าน การ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อความหมายอย;างถูกตองในการอยู;ร;วมกันอย;างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ของจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิท ยาการ
เรียนรู ความแตกต;างระหว;างบุคคล เชาวน0ปkญญาและความถนัด สมองกับการ
เรี ย นรู ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู และปk จ จั ย ที่ เกี่ ย วของ การเรี ย นรู ดวยตนเอง ความ
บกพร;องในการเรียนรู การจูงใจและกลยุทธ0เชิงจิตวิทยาในการจัดชั้นเรียน เพื่อ
สามารถใชจิตวิทยาในการทําความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนให
พัฒนาเต็มศักยภาพ
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ
ปk จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต; อ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมของคนในวั ย ต; า ง ๆ การส; ง เสริ ม
พัฒนาการใหแก;คนทุกวัย และพัฒนาความสามารถของผูเรียน ตามช;วงวัย อย;าง
เต็มศักยภาพ
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู+เรียน
2(2-0-4)
Guidance for Student Development
หลักเบื้องตนของการแนะแนว วิวัฒนาการของการแนะแนวทั้งใน
และต;างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษาในปkจจุบัน บริการที่สําคัญ

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
คงเดิม

เหตุผลการปรับปรุง

0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและ
การเรียนรู จิตวิทยาในการจั ดการชั้ นเรียนสํ าหรับเด็ กปกติและชั้ นเรียนเด็กพิ เศษ
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่ อรู
เขาใจ แกไข และพั ฒนาผู เรี ยนในบริบทที่ หลากหลาย สรางและยอมรั บในความ
แตกต;างระหว;างบุคคล กลุ;ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝrเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห;งการเรียนรู
ตลอดชีวิต

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 3 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม;
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ของการแนะแนว การนําหลักการแนะแนวไปใชในการจัดบริการแนะแนวและจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนการใหคําปรึกษา แนะนํา ช;วยเหลือนักเรียนให
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Technology and Innovation for Education
บทบาท ความหมาย ความสําคัญ แนวโนมของเทคโนโลยี นวัตกรรม
การศึกษาและสื่อการเรียนรูที่ส;งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู หลักการและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยภาพและเสียง องค0ประกอบศิลปŠที่ใชในการ
ออกแบบและผลิตสื่ อการเรียนรู แหล; งการเรียนรูและเครือข;ายการเรียนรู วิธี
ระบบ ฝjกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา ใช ปรับปรุง และประเมินสื่อเพื่อการเรียนรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย;างเท;าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+ผู+เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปkญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ใน
ชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส;งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป[ นนวั ตกรของผู เรียน การดํ าเนิ นงานวิจั ยเพื่ อแกปk ญหา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร;

- เปลี่ยนแปลงบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ. ที่ปรับใหม;

- 134 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
Activities for Boy Scout and Girl Guides
ประวัติขอบข;ายวัตถุประสงค0และประโยชน0ของลูกเสือและยุวกาชาด
หลักการของลูกเสือและยุวกาชาด ฝjกปฏิบัติการมีวินัยและความเป[นระเบียบพิธี
เป^ดและพิธีป^ดการประชุมกองเคหพยาบาล การบําเพ็ญประโยชน0 หลักสูตรวิชา
ลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ&วิชาชีพครู
2(1-2-3)
Microteaching and Teacher Experiences
ฝjกทักษะการจัดการเรียนรูระหว;างเรียน การแกปkญหาการจัดการ
เรียนรูในสถานการณ0จําลองทั้งการสอนแบบเดี่ยวและแบบทีม ฝjกสังเกตวิเคราะห0
สังเคราะห0ประเมินผลเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและศึกษา
งานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู การออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจใหคะแนน
และตัดสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การจัดการศึกษา
บูรณาการความรู ปฏิบัติการสอนประสบการณ0วิชาชีพครู วางแผนศึกษาผูเรียน
สั งเกต สั ม ภาษณ0 รวบรวมขอมู ล ดวยวิธี ก ารต; างๆ นํ าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย
แกปk ญ หาผู เรี ย นร; ว มกั บ สถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและนํ า
หลั ก สู ต รไปใช ฝj ก จั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ จุ ด ประสงค0 ก ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเรียน
เพื่อพัฒนาความเป[นครูมืออาชีพ
0308461 การสอนเฉพาะสาขา
2(1-2-3)
Teaching Specific Subject
วิเคราะห0 ห ลั กสู ต รกลุ; ม สาระการเรียนรูวิธี การจั ดการเรีย นรูตาม
รายวิชาเฉพาะสาขาการทําแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมิน การสอน

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- เนื่องจากรายวิชาไม;สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 และมีการกําหนดใหจัดเป[นกิจกรรม
เสริมหลักสูตรความเป[นครูสําหรับนิสิตทุกคน

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0 ห ลั กสู ตรและสาระการเรีย นรู วิชาเฉพาะ หลัก การ
จัดการเรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและ
เทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะในชั้นเรียนและ การสรางชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 2 รายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม;
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ซ;อมเสริม และฝjกปฏิบัติการสอนวิชาเอก
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and Curriculum
Development
ปรั ชญา แนวคิ ด ทฤษฎี การศึ กษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม ประวัติความเป[นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน0และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค0ประกอบและ
ประเภทของหลั ก สู ต ร แนวคิ ด และหลั ก การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร
ปkญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝjกปฏิบัติ
วิเคราะห0 หลักสูตร ปรับปรุ งและพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษา เพื่ อประยุกต0ใชและ
พัฒนาสถานศึกษา โดยวิเคราะห0เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู+และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning Process Organization and Classroom
Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การสอน การจัดการชั้นเรียน วินัยและ
การพัฒนาวินัยนักเรียน รูปแบบการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียน เทคนิค
การคุมชั้นเรียนการประสานประโยชน0ในการจัดการชั้นเรียน การสังเกต วิเคราะห0
ปk ญ หาในชั้ น เรี ย นเป[ น รายกรณี ฝj ก แกปk ญ หาการจั ด การชั้ น เรี ย นโดยใช
กระบวนการวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ฝj ก กระบวนการคิ ด
วิเคราะห0 คิดสรางสรรค0และการแกปkญหาของผูเรียน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ0การเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเป[น
สํ า คั ญ การบู ร ณาการเนื้ อ หาในกลุ; ม สาระการเรี ย นรู การบู ร ณาการเรี ย นรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรัช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิ เคราะห0 ห ลั ก สู ต ร การออกแบบหลั ก สู ต รและนวั ต กรรมทางหลั ก สู ต รเพื่ อ
ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุง
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู เรีย น และฝj ก จั ด ทํ าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป[นสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการ
เรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
และฝjกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
ยกเลิก

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรับใหม;ของคุรสุ ภาและตามเกณฑ0ใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

- เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม;
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แบบเรียนรวมการใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูและสามารถนํานวัตกรรมใหม; ๆ มาใชในการจัดการในชั้นเรียนได
อย;างมีประสิทธิภาพ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส;งเสริมการเรียนรู การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการพัฒนาศูนย0การเรียนใน
สถานศึกษา และการประเมินการเรียนรูเพื่อสามารถออกแบบการเรียนรูและจัด
กิจกรรมที่ส;งเสริมการเรียนรูของผูเรียนและสามารถจําแนกระดับการเรียนรูจาก
การประเมินผล
0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร0 แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โครงสรางและเครือข;ายสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการผลิต เลือก และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศึกษา ฝjกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร0
ในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลั ก การและเทคนิ ค การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา
การประเมินผลแบบย;อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริง การสรางและ
การใชเครื่ อ งมื อ วัด ผลและประเมิ น ผลชนิ ด ต; า ง ๆ ดานความรู ความคิ ด ดาน
คุ ณ ลั ก ษณะและดานการปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น จากแฟo ม สะสมงาน การแปล
ความหมายคะแนน การใหระดับผลการเรียนรูทั้งดานการประเมินภาคทฤษฎีและ
ประเมินภาคปฏิบัติ การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและการจัดการเรียนรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย;างเท;าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

- เปลี่ ย นแปลงโดยนํ า ไปบู ร ณาการกั บ ราย
วิชาชีพครูบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน

0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแนวใหม; การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการ
เรีย นรู การประยุ ก ต0 ห ลั ก การประเมิ น มาใชในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แนวคิ ด และหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่

วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

- บู ร ณาการ 2 วิ ช าเป[ น วิ ช าใหม; โดยเขี ย น
คําอธิบายกระชับ ครอบคลุมมาตรฐานความรู
มากขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงใหสอดคลองกั บ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม;
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และหลักสูตร ปฏิบัติการวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเป[นจริง

0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
และการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระบบประกันคุณ ภาพภายในและภายนอก
มาตรฐานและตัวบ;งชี้คุณภาพ เครื่องมือที่เกี่ยวของในการประกันคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ระบบ
การประกันคุณภาพของหน;วยงานทางการศึกษา ปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอย;างต;อเนื่อง
0308473 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Research
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทครูในฐานะนักวิจัย การใช
และผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กําหนด
ปkญหาวิจัยชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ
แกปkญหาหรือพัฒนาผูเรียน เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห0
ขอมูลและสรุปผลการวิจัย การทําเคาโครงและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชในการจัด การเรีย นการสอน และฝjก ปฏิ บั ติ ออกแบบการวิจั ยในประเด็ น
ปkญหาการเรียนการสอนที่สนใจ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เกี่ยวของกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดแผนพั ฒ นาและโครงการเกี่ยวกับ การประเมิ นเพื่ อการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา การนําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

เหตุผลการปรับปรุง

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน 3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒ นาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้น
เรี ย นและการพั ฒ นาชุ ม ชนการเรี ย นรู วิ ช าชี พ การวิ เคราะห0 ปk ญ หาวิ จั ย จาก
ปรากฏการณ0 ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒ นานวัตกรรมส;งเสริม
ทักษะการเรียนรู และการพัฒนาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัย
เพื่อแกปkญหา และพัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย
การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียน
รายงานวิจัยและเผยแพร;

- เปลี่ยนแปลง โดยปรับคําอธิบายรายวิชา เพิ่ม
การวิจัยกับสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของ
คุรุ สภาและตามเกณฑ0 ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่
ปรับใหม;
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0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-18-0)
Professional Practicum 1
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรูทั้งหมด
มาใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการ
เรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรู โดยการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต;าง ๆ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปkญหาหรือพัฒนา
ผูเรียนโดยจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ;งปkนความรูในการสัมมนาทางการศึกษา
0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-18-0)
Professional Practicum 2
ปฏิ บั ติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบู รณาการความรู
ทั้งหมดมาใช จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ ปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลอง
กับการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคยุทธวิธีในการจัดการเรียนรูรูปแบบต;าง ๆ
วัดและประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแกปkญหาหรือ
พัฒนาผูเรียน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูของตนเอง ทํารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียนและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ;งปkน
ความรูในการสัมมนาทางการศึกษา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารรู รอบงานครู ใ นสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0
วิเคราะห0 ความรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจัด การความรูเกี่ ยวกับ งานครู ที่
สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาและ
การสื่ อ สารระหว; า งบุ ค คล การสรางสั ม พั น ธภาพ การทํ า งานเป[ น ที ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยี
เป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค;านิยมที่ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย;างที่ดี สรุปและ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป[ น ผู ช;ว ยครู ในสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0 ช; ว ย
ปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่ครู ดูแลช;วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา
กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความแตกต;างของผูเรียน
ร;วมวิเคราะห0แกปkญหาพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคลกับเครือข;ายผูปกครองและ
ชุมชน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย;างเป[นระบบมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว;างบุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0
ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่นการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร;วมกับผูอื่นอย;างสรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม; จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม; จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอน
โดยนําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู
การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปkญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษา
เพื่อการสื่อสารอย;างมีป ระสิทธิภ าพ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย;างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย;างนอย 2
ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียน ใชวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติงานในหนาที่ ค รูในสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรียน (18
สัปดาห0) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้น
เรียนในสถานการณ0จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร;วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปkญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส;งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรม
และภู มิ ปk ญ ญาทองถิ่ น ใชวิธีก ารวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริม พลังการเรีย นรู
ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย สรางสื่อ/

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม; จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม; จากเดิม
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชา เปลี่ยนแปลงเป[น 4 รายวิชา
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ไม'มี

0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ ยวของกับ การศึ กษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปoาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว;างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ
ความรู ปkจจัยที่มีอิทธิพลต;อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการ
สะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูปกครองและชุมชนอย;าง
สรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร;บทความวิจัย มีส;วนร;วมในการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา
0308201 การปฏิบัติการสอนในต'างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช;วยครูในสถานศึกษาในต;างประเทศเป[นเวลา 4
สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช;วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม
ร;วมวิเคราะห0ปkญหาและดูแลช;วยเหลือผูเรียนร;วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข;ายผูปกครอง
และชุมชน ฝjกการใชทักษะภาษาต;างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว;างบุคคล การ
สรางสัมพันธภาพการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร;วมกับผูอื่นในบริบท
ขามวัฒนธรรมอย;างสรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผล
อย;างเป[นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
3(2-2-5)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครู
ในการสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร;วมมือ
รวมพลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู;พื้นที่แห;งการเรียนรู การสรางนวัตกรรม
การจัดการศึกษาร;วมกับผูปกครอง การสรางชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน
และความแตกต;างทางวัฒนธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเติม เพื่อใหนิสติ ไดมีประสบการณ0สอนใน
ต;างประเทศ

-บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อเป[น
รายวิ ชาบั งคั บตามมาตรฐานวิช าชี พ ครูที่ ป รั บ
ใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม;
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วิเคราะห0แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง
0308221 การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education
ประวั ติ ค วามเป[ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทยมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานของหลั กสู ตรวิสัย ทัศ น0แ ละแผนพั ฒ นาการศึก ษาไทย
วิเคราะห0สภาพปkจจุบันและแนวโนมการจัดการศึกษาไทย
0308244 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6
General Psychology
แนวคิด หลักการ และความรูเบื้องตนทางจิตวิทยาเพื่อเป[นพื้นฐาน
ในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย0
0308261 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Special Education
ความหมายแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เกี่ ยวของกั บ การศึ ก ษา
พิเศษ ความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษการคัดกรองเด็กพิเศษ วิธีการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษการจัดการกับพฤติกรรมผูเรียนที่เป[นเด็กพิเศษ การจัดการ
เรียนร;วมระหว;างเด็กปกติและเด็กพิเศษฝjกปฏิบัติวิเคราะห0ปkญหาและแนวโนม
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ เกี่ ยวของกับ การศึ กษา
ตลอดชีวิต ความสําคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปoาหมายของการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสานระหว;างการจัดการศึกษาในระบบกับ
การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รู ป แบบและกิ จ กรรมการจั ด

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) -,บูรณาการเนื้อหา และแยกเป[น 2 รายวิชา
ในรายวิชาชีพครูเลือกและวิชาชีพครูบังคับ
Education Law
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า ระเบี ย บ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห0กรณีตัวอย;างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก
- นําเนื้อหารายวิชา 0308244 จิตวิทยาทั่วไป ไป
บูรณาการเป[นรายวิชา 0308232 จิตวิทยาสําหรับ
ครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายใหสอดคลองกับสาระ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล บทบาทและความร;วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส;วน
เกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
0308311 สังคมแห'งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5) -บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือก
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย สอดคลองกับ
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิด การศึก ษาตลอดชี วิต กระบวนทั ศ น0สั งคมแห; งการเรีย นรู การเปลีย่ นแปลงของสังคม
นโยบายส;งเสริมการพัฒนาสังคมแห;งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห;งการ
เรียนรู กระบวนการพัฒ นามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝjกปฏิบัติเพื่อสรางสังคม
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการ แห;งการเรียนรูตลอดชีวิตอย;างยั่งยืน
ความรูปkจจัยที่มีอิทธิพลต;อการจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัย
วิเคราะห0แนวโนมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง
0308263 การสอนซ'อมเสริม
3(2-2-5)
ยกเลิก
Remedial Teaching
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การสอนซ; อ มเสริ ม
ความสําคัญของการสอนซ;อนเสริม แนวทางการวินิจฉัยผูเรียน หลักการ วิธีการ
และเทคนิคการสอนซ;อมเสริม การติดตามและประเมินผลการสอนซ;อมเสริม ฝjก
ปฏิบัติการวินิจฉัยผูเรียนและการออกแบบกิจกรรมการสอนซ;อมเสริม
0308264 การสอนการสืบเสาะความรู+ทางวิทยาศาสตร&
3(2-2-5)
ยกเลิก
Scientific Inquiry Teaching
ความหมายของธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร0 ใ นดานความรู
วิ ท ยาศาสตร0 กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละการไดมาซึ่ ง ความรู ทาง
วิทยาศาสตร0 องค0ประกอบของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0 ปฏิบัติการ
ออกแบบการสอนวิทยาศาสตร0ที่ส;งเสริมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร0
และการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0
0308265 การคิดทางคณิตศาสตร&
3(2-2-5)
ยกเลิก
Mathematical Thinking
ความหมาย และความสําคัญของการคิดทางคณิตศาสตร0 ทฤษฎีการ
สอนคณิ ต ศาสตร0 โครงสรางการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร0 วิธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร0
แนวคิดทางคณิตศาสตร0 ทัศนคติทางคณิตศาสตร0 คําถามที่ช;วยในการพัฒนาการ
คิดทางคณิตศาสตร0 ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ส;งเสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร0 การประเมินการคิดทางคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

เนื่องจากรายวิชาไม;สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0
ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม; จา

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอนเฉพาะ
สาขา
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308282 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
ยกเลิก
Technology for Education
ทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการศึ ก ษาที่ ส; งเสริม การพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรู แหล;งการเรียนรูและเครือข;ายการเรียนรู การออกแบบการ
สราง การนํ าไปใช การประเมิ น และปรับ ปรุ งสื่ อ และนวัต กรรม ตลอดจนการ
ประยุกต0ใชอย;างเหมาะสม
0308291 การประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5) 0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5)
Educational Evaluation
Project and Program Evaluation Design
แนวคิดหลักการประเมินโครงการการวัดผลรูปแบบในการวางแผน
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎี
วิธีการการกําหนดเกณฑ0หลักการตัดสินและการเขียนเคาโครงการประเมินและ และรู ป แบบการประเมิ น โครงการ วิ เคราะห0 โครงการและออกแบบประเมิ น
การเขียนเคาโครงการประเมินโครงการทางการศึกษา
โครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
0308312 การเสริมสร+างสมรรถภาพความเปDนครู
3(3-0-6) 0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Teacher’s Competency Enhancement
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความเป[นครูบทบาทครู
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครูนั ก ปฏิ รู ป
ต;อการจัดการศึกษาการปฏิบัติตนของครูในฐานะบุคคลแห;งการเรียนรูและการ การศึกษา การสรางสรรค0อัตลักษณ0 ครูผูใฝrเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม
เป[นผูนําทางวิชาการและการสรางเจตคติที่ดีต;อวิชาชีพครูการวิเคราะห0ปkญหาของ ผู สรางการเปลี่ ย นแปลงดานการศึ ก ษาที่ ส ามารถทํ า งานร; ว มกั บ คนอื่ น การ
ประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู;การสอนและส;งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การ
วิชาชีพครูและแนวโนมการพัฒนาวิชาชีพครู
มีส;วนร;วมในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ;านการอภิปราย การตั้งคําถาม
การเรียนรูเป[นกลุ;ม การเรียนรูจากปkญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และ
ฝjกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปkญญา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการกับราย
วิชาชีพครูบังคับ 0308120 ภาษาและ
เทคโนโลยีดิจติ ทัลสําหรับครู

- เปลี่ ย นแปลงรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับเกณฑ0 มคอ1
และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายใหม;เพื่อให
สอดคลองกับกระบวนทัศน0ใหม;ในการจัด
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;
ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.
โดยปรับใหม; เป[น 2 รายรายวิชาชีพครูเลือก
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ไม'มี

0308313 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Sociology in Multicultural Context
ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุวัฒนธรรมการศึกษา
ชุมชนฝjกวิเคราะห0และกําหนดแนวทางในการสรางความเขาใจและการยอมรับใน
เอกลักษณ0และความแตกต;างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู;ร;วมกันอย;างเป[นเอกภาพ
สอดคลองกับบริบทของพหุวัฒนธรรมในชุมชน

0308314 สัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
3(3-0-6)
Truth of Life for Teachers
อธิบาย วิเคราะห0ประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญความหมายสัจธรรมนํา
ชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห;งความจริง จุดมุ;งหมายและคุณค;าของชีวิตของ
มนุษย0 สภาพปkญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรม
ในการแกปkญหาชีวิต และประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308211 ความเปDนมนุษย&และการเรียนรู+สาํ หรับครู
3(2-2-5)
Humanity and Learning for Lechers
ความเป[นมนุษย0ที่สมบูรณ0 ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และ
พฤติกรรมมนุษย0 กระบวนการจิตตปkญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความ
เป[นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู;สังคมสมัยใหม;เพื่อรู เขาใจ
แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผู
ใฝrเรียนรูตลอดชีวิต
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in
Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ
วิ จั ย ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม จรรยาบรรณครู นั ก จั ด การเรี ย นรู ในสั ง คมพหุ
วัฒ นธรรม วิเคราะห0กรณี ศึกษางานวิจัยพหุวัฒ นธรรม ปkญ หาและผลกระทบ
เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห;งความจริง
จุดมุ;งหมายและคุณค;าของชีวิตมนุษย0 สภาพปkญหาของสังคมไทย การมองความ
จริ ง ของชี วิ ต ดวยหลั ก ศาสนธรรมในการแกปk ญ หาชี วิ ต และประยุ ก ต0 ใ ชใน
ชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0เพื่อการอยู;ร;วมกันอย;าง
สันติสุขและสันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่ ม รายวิ ช าใหเหมาะสมกั บ เกณฑ0 มคอ1
และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงโดยเนนวิจยั เป[นฐานการเรียนรู
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการนําไปใชและ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;ของคุรุสภาและ
ตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
นําไปใชและสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรับใหม;ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม;
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0308315 สังคมไทยวิพากษ&สําหรับครู
3(3-0-6)
Critics in Thai Society for Teachers
วิพากษ0ประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการดานประวัติศาสตร0ในประเทศ
ไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต;ละยุคสมัย ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของ
ตนเอง
0308316 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Laws
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห;งชาติพระราชกฤษฎีกาพระราชกําหนดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระเบียบขอบังคับประกาศ คําสั่งเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิเคราะห0กรณีตัวอย;างการใชกฎหมายทางการศึกษา
0308317 สัมมนาวิชาชีพครู
3(1-4-4)
Seminar in Teacher Profession
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหไดมาตรฐานและศาสตร0ทางการศึกษาใหม; ๆ

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ&
3(2-2-5)
Development of Thai Critical Society
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
พัฒนาการดานประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต;ละยุคสมั ย
ตลอดจนแนวการพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเองที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
รั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า ระเบี ย บ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห0กรณีตัวอย;างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับชื่อวิชาและปรับหน;วยกิตเนนทฤษฏีและ
ปฏิบัติ ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;

- ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการวิเคราะห0
กรณีตัวอย;าง

- เนื่องจากมีสาระซ้ําซอนกับรายวิชาชีพครู
บังคับที่ปรับปรุงใหม; และไม;สอดคลองกับ
เกณฑ0มาตรฐานคุรสุ ภา และ มคอ.1 ของ สกอ.
ที่ปรับใหม;
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308331 การอ'านบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษา
3(3-0-6) 0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
Reading English Articles in Education
English Language for Teacher Academic Development
ฝjก อ; านงานเขี ยนภาษาอั งกฤษในรูป แบบต; าง ๆ และจับ ใจความ
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ;านและเขียนงานเชิง
สําคัญ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ;าน นําศัพท0และสํานวนที่เรียนรูมาใชในการอ;าน วิชาการสําหรับครู การฟkง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต;าง ๆ
งานเชิงวิชาการต;าง ๆ ทางการศึกษาได
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั งกฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308332 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Writing for Teachers
หลั ก การเขี ย นในบริ บ ทต; าง ๆ ที่ จํ าเป[ น สํ าหรั บ ครู เนนการปรั บ
ทักษะการเขียนใหเขากับความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของและเนื้องานในสาขา
วิชาชีพครู การเขียนประวัติส;วนตัว ขอเสนอโครงการ รายงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
การวิเคราะห0โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู
0308351 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6)
ยกเลิก
Curriculum Administration
รู ป แบบและกระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต รในสถานศึ ก ษาการ
ออกแบบหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประชาสั ม พั น ธ0 ห ลั ก สู ต ร การ
ดําเนิ น การใชหลัก สู ต ร การกํ ากั บ นิ เทศติ ดตามหลั ก สู ต ร การประเมิ น ผลและ
ปรับ ปรุงหลัก สู ตรวิเคราะห0 ปk ญ หาและปรับ ปรุงหลั กสู ต รวิเคราะห0 ปk ญ หาและ
แนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาตามความตองการของผูเรียน
ทองถิ่นและสังคมในภาพรวม

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการจาก 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม; เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ0การนําไปใชในวิชาชีพ
ปkจจุบัน

- บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 0308231 หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู ซึ่งเป[นรายวิชาชีพ
ครูบังคับที่เนนการปฏิบตั ิ
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0308363 การศึกษากับภูมิปญ
l ญาไทย
3(3-0-6)
Education and Thai Wisdom
ความหมายความสําคัญขอบข;ายและกระบวนทัศน0ของภูมิปkญญา
ไทยและภูมิปkญญาทองถิ่นวิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว;างการศึกษากับภูมิปkญญา
การใชการศึกษาเป[นแนวทางในการถ;ายทอดและอนุรักษ0ภูมิปkญญาไทยการบูรณา
การภูมิปkญญาในการศึกษา
0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป}สําหรับครู
3(2-2-5)
Art, Music and Dance for Teacher
แนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปŠ สําหรับครูระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠ วิเคราะห0
ปkญหาและการจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปŠ

0308365 การพัฒนาความคิดสร+างสรรค&
3(3-0-6)
Creative Thinking Development
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรค0 ความสัมพันธ0ระหว;างความคิดสรางสรรค0กับสมรรถภาพของสมอง
การศึ ก ษาลั ก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สรางสรรค0 การจัด บรรยากาศ การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0 ฝjก
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308210 ภูมิปlญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน0ของภูมิปkญญาไทยและภูมิ
ปkญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความเชื่อมโยงระหว;างการศึกษากับภูมิปkญญา การใช
การศึกษาเพื่อเป[นแนวทางในการถ;ายทอด และอนุรักษ0ภูมิปkญญา การบูรณาการ
ภู มิ ปk ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝjก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปk ญ ญากั บ
การศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป}สําหรับครู
3(2-2-5)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠในสถานศึกษา การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลปŠ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษของนักเรียน กรณีศึกษาการ
ปฏิ บั ติ ง านครู ใ นกลุ; ม สาระวิ ช าเฉพาะดานศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ปŠ ใน
สถานศึกษา บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต;างหลากหลาย แลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝjกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปŠ
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของ
การคิดสําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปkญญา ความสัมพันธ0ระหว;าง
การคิดและปkญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห0
ปk ญ หาการพั ฒ นาการคิ ด รูป แบบและวิ ธีการจัด การเรีย นรูเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด
การบูรณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด
การวิเคราะห0สมรรถนะการคิด การออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับชื่อวิชา หน;วยกิต เนนทฤษฏีและปฏิบัติและ
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู

- ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมการพัฒนาความสามารถ
พิเศษและกรณีศึกษา

-ปรับชื่อวิชา หน;วยกิตเนนทฤษฏี ปฏิบัติ และ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
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0308366 การส'งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion in Education Institution
แนวคิ ด หลั ก การ การส; ง เสริ ม สุ ข ภาพในสถานศึ ก ษา ฝj ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด สิ่ งแวดลอม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรม
ส;งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
เรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308234 การส'งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
Health Promotion in School
แนวคิ ด หลักการ การส;งเสริมสุข ภาพองค0รวมในสถานศึก ษาฝj ก
ปฏิ บั ติ การจัด บริก าร สุ ข ภาพ การบริห ารจัด การกิ จกรรมส; งเสริม สุ ข ภาพใน
สถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว;างสถานศึกษากับผูปกครอง และ
ชุมชน
ยกเลิก
- ตัดออกเนื่องจากไม;สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

0308368 การสอนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร&
3(2-2-5)
Scientific Competency Teaching
ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร0 การ
ส; ง เสริ ม สมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร0 วิ เ คราะห0 ข อสอบวั ด สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร0ในระดับชาติและนานาชาติปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนและวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร0
0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟFสิกส&เพือ่ การคิดวิเคราะห&
3(2-2-5)
ยกเลิก
Physics Laboratory Design for Analytical
Thinking
การคิดวิเคราะห0ในวิชาฟ^สิกส0และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร0
ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนการปฏิ บั ติ ก ารฟ^ สิ ก ส0 เพื่ อ ส; งเสริ ม การคิ ด
วิเคราะห0และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0
0308382 นวัตกรรมการศึกษา
3(3-0-6) 0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
Educational Innovation
แหล; งวิ ท ยาการเกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ สั งเคราะห0 เป[ น
ความคิดรวบยอดและแหล;งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
ความคิดรวบยอด วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปkญหา วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปkญหา ปรับปรุงคุณภาพ

- ตัดออกเนื่องจากไม;สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

- ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูใหม;
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และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและ
ระบบใหม;ในการแกปkญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี
0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Mass Communication for Education
ความหมาย องค0ประกอบ กระบวนการและประเภทของการสื่อสาร
ทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร องค0กรสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ความสําคัญ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนต;อการพัฒนา
การศึกษา แนวคิดในการเลือกใชสื่อสารมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
กรณีศึกษาการนําสื่อสารมวลชนมาสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
0308392 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู+ตามกลุ'มสาระ
3(2-2-5)
การเรียนรู+
Learning Measurement Instrument Development for a
Specific Substance
บุรพวิชา : 0308391
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ;มสาระการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสราง
เครื่ อ งมื อ วั ด ผลการเรี ย นรู ตามกลุ; ม สาระการเรี ย นรู และตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ
0308393 การประเมินตามสภาพจริง
3(2-2-5)
Authentic Assessment
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินจากแฟoมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ เนนการฝjกปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน การกําหนดเกณฑ0การประเมินและการสรุปผลการประเมิน

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
การศึ ก ษา รวมทั้ ง ออกแบบนวั ต กรรมเพื่ อ แกปk ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษา
ยกเลิก
- เนื่องจากไม;สอดคลองกับเกณฑ0มาตรฐานคุรุ
สภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1 ของ สกอ. ที่
ปรับใหม;

0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ&
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
Outcome –based Assessment
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในบริบท
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การ วิชาชีพ
กําหนดผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู
การกํ าหนดเกณฑ0 ก ารประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการวัด ประเมิ น แบบเนน
ผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา

0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
Assessment for Learning
ใหเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ท
แนวคิด หลัก การ เทคนิ คการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการเรียนรู ยุ ค วิชาชีพ
ดิจิทัล วิธีการสรางและใชเครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0
ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
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0308411 ภาวะผู+นําทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Leadership
ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาทการเป[นผูนําของบุคลากรทางการศึกษา
การคิดอย;างเป[นระบบการพัฒ นาทักษะดานมนุษยสัมพันธ0การติดต;อสื่อสารใน
องค0การการเรียนรูวัฒ นธรรมองค0การ ฝjกปฏิบัติการเสริมสรางบุคลิกภาพและ
สมรรถภาพในการเป[นผูนํา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[นพลเมือง สิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป[นพลเมือง
การมีส;วนร;วมในกิจกรรมการปกครองอย;างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน
การธํารงความโปร;งใสและต;อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และ
การศึกษาเพื่อการสรางความเป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
3(2-2-5)
Happy School
ปฏิบัติการสถานศึกษาสรางสุขผ;านกิจกรรมสรางสรรค0 การพัฒนา
องค0การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป[นที ม
มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการ

0308412 การบริหารสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Administration
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริ ห ารจั ด การ คิ ด อย; างเป[ น ระบบ กาสราง
วัฒนธรรมองค0กรในสถานศึกษาและสรางทีมและมนุษยสัมพันธ0ในองค0กร การ
ติดต;อสื่อสารและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาการ
บริหารคุณภาพและการประกันคุณ ภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการจัดโครงการฝjกอาชีพและโครงการทางวิชาการในสถานศึกษาและ
ในชุมชน
0308431 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐานสําหรับครู
3(2-2-5) 0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Basic Malay Language and Culture for Teacher
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ าคัญ บริบ ทการใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ
พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสังคมไทย ที่จําเป[นสําหรับ
ครูบทบาทครูในการดํารงไวซึ่งความเป[นพหุวัฒนธรรมและสันติสขุ ฝjกปฏิบัติภาษา วัฒ นธรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 ในชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต; า งทาง
วัฒนธรรม รูปแบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบกิจกรรมและฝjกปฏิบัติการใช
มลายูสําหรับครู
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต;างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุม ชน เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและผู เรียนใหเห็ น คุ ณ ค; าตนเอง และผู อื่น ในการอยู;
ร;วมกันบนพื้นฐานความแตกต;างทางวัฒนธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการกับสาระกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพครู
- ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม; และคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค0ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

- ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสัน้ สอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม;

-ปรับชื่อวิชาโดยใชภาษาอังกฤษในการบูรณาการ
กับการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308432 การนําเสนอเปDนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6) 0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Presentation for Teachers
English Language for Teacher Academic
โครงสราง การใชคํ า ศั พ ท0 สํ านวนและภาษาที่ ใชในการนํ าเสนอ
Development
ผลงานทางวิชาการ รวมถึงทักษะ กลยุทธ0และวิธีการที่ช;วยใหผูเรียนนําเสนอเป[น
ความสําคัญและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ;านและเขียนงานเชิง
ภาษาอังกฤษไดอย;างมีประสิทธิภาพ ฝjกการนําเสนอจริงในหัวขอหรือบทความ วิชาการสําหรับครู การฟkง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต;าง ๆ
ทางการศึกษาเป[นภาษาอังกฤษ
การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คนควา สื่ อ สารภาษาอั งกฤษในการพั ฒ นา และ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
0308433 การคิดอย'างมีวิจารญาณในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ยกเลิก
Critical Thinking in English the Language Classroom
การพัฒ นาความสามารถในการคิด วิเคราะห0 รูจัก แยกแยะขอมู ล
ข;าวสาร ปkญหา และวิจารณ0สถานการณ0ต;าง ๆ รอบตัวไดอย;างรูจักใชเหตุและผล
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ยกเลิก
Educational Research
แนวคิ ด หลั ก การทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของกั บ
กระบวนการทางการศึ ก ษาในปk จ จุบั น การกํ าหนดปk ญ หาการวิ จั ย การศึ ก ษา
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของ การกํ า หนดรู ป แบบ กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย การ
ออกแบบการวัด ตัวแปร การสุ;มตัวอย;าง การใชสถิติในการวิเคราะห0ขอมูล การ
สรุ ป ผลและการอภิ ป รายผล การใชกระบวนการวิ จั ย ในการแกปk ญ หาทาง
การศึกษา ฝjกปฏิบัติการวิจัย คนควาและศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู และปฏิบัติการวิจัย นําเสนอโครงร;างการวิจัย ผลการวิจัย

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการ 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม; เพื่อให
กระชับและเป[นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม; และคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค0ตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา

- โดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบังคับ
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0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู+เรียนเปDนรายบุคคล
3(2-2-5)
Research for Individual Learner Development
แนวคิดและความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล วิธีการ
พัฒ นาผูเรียนเป[น รายบุค คล ทั้ งรายกรณี และการใชกระบวนการวิจั ยเป[น ฐาน
วิเคราะห0ปkญหาและแนวโนมการพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคลและปฏิบัติการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน 3(2-2-5) - บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบงั คับ
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปkญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ใน
ชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส;งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป[ นนวั ตกรของผู เรียน การดํ าเนิ นงานวิจั ยเพื่ อแกปk ญหา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร;

0308481 การประชาสัมพันธ&
3(3-0-6)
ยกเลิก
Public Relations
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการประชาสัมพันธ0การกําหนดยุทธศาสตร0
การวางแผนดําเนินงาน การเผยแพร;ขอมูล ข;าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษา
การออกแบบและผลิตสื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ0
0308482 สื่อสิ่งพิมพ&เพื่อการศึกษา
3(3-0-6) 0308323 สื่อสิ่งพิมพ&เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Printed Media for Education
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภทและบทบาทของสื่ อ สิ่ งพิ ม พ0 เพื่ อ การศึ ก ษา
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 แ ละสิ่ งพิ ม พ0
เครื่อ งมื อ วั ส ดุ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 หลั ก การออกแบบ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส0 เพื่ อ การศึ ก ษาโปรแกรมสํ าเร็จ รู ป เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ ก ารผลิ ต สื่ อ
สําหรับการศึกษา
สิ่งพิมพ0 หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0สําหรับ
การศึกษา

- ตัดออกเนื่องจากไม;สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐานคุรสุ ภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม;

- เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ใหเหมาะสม
กับสภาวการณ0ปkจจุบัน
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308491 การวัดคุณลักษณะ
3(2-2-5)
ยกเลิก
Attribute Measurement
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การวั ด คุ ณ ลั ก ษณ ะการวิ เ คราะห0
คุณลักษณะที่พึงประสงค0จากหลักสูตร ฝjกปฏิบัติการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและการปฏิบัติการวัดคุณลักษณะ
ไม'มี
0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต
วิญญาณความเป[นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่
แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเอง
และผูอื่น
ไม'มี

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ตัดออกโดยนําไปบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต;ละวิชาเอก

0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
Communication and Personality Development
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดานการสื่อสารและบุคลิกภาพ การ นําไปใชของแต;ละวิชาเอก
พัฒนาบุคลิกภาพกับการสื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนกรรมความ
สุ ภ าพ การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสั ง คม การ
แต;งหนาและเครื่องแต;งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่ อการ
สื่อสารองค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู
และผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308214 สภาวการณ&สังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน
ความสัมพันธ0 และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต;อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยที่ตองปรับตัวต;อการเปลี่ยนแปลง ใหทันต;อกระแสโลกยุคปkจจุบัน ทั้ง
ดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงอยู;อย;างมีจิตสํานึกแห;งความเป[นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิต
และปkญหาเรื่องเพศในปkจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 จิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ;น การคุมกําเนิด โรคติดต;อทางเพศสัมพันธุ0 อนามัยเจริญ
พันธุ0 วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล;วงละเมิดทางเพศ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต;ละวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ที่จะ
นําไปถ;ายทอดใหกับนักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสอดคลองกับ
ปkญหาในโรงเรียน

0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
Exercise and Recreation for Teacher
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออก นําไปใชของแต;ละวิชาเอก
กํ า ลั ง กายและนั น ทนาการ การสรางเสริ ม และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝjกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตาม
ความสนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร;วมสมัยและแนวโนมดาน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพั ฒ นากลไกการรูหนั งสื อ การเสริ ม ทั ก ษะการรูหนั งสื อ กรณี ศึ ก ษาการรู
หนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร;องทางการใชภาษา ผูเรียน
กลุ;มชาติพันธุ0 ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู;ในพื้นที่ห;างไกล การออกแบบนวัตกรรม
การสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือในบริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการ
จัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียม ขจัดปkญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
0308262 สุขภาพองค&รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปkจจุบัน
ปkจจัยที่มีผลกระทบต;อสุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปkญญา เพื่อส;งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค&สําหรับครู 3(2-2-5)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0 รูปแบบงานของ
ศิลป^น ที่มีความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม; การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน
และฝjกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเสริมสรางให
นิสิตครูมีความทักษะการสอนภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้น และสอดคลองกับการแกปkญหาใน
โรงเรียน

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต;ละวิชาเอก

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต;ละวิชาเอก
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร&
3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Tearning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิด
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อ พัฒ นาการ เรียนรูวิท ยาศาสตร0 กระบวนการในการพั ฒ นาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
0308271 การพั ฒ นาการเรียนรู+ข องนัก เรียนในคณิ ต ศาสตร& 3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร0และการคิด
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิตศาสตร0 การประเมินผล
การเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว;าดวยการคุมครอง
สิทธิเด็กปฐมวัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค0การ
หน;วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัย และฝjกวิเคราะห0กรณีตัวอย;าง

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนองความตองการ
นําไปใชของแต;ละวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อใหนิสิตครูมี
วิชาเลือกที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิ ช าเลื อ กที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาการเรี ย นรู
เกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย

- 157 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308301 ประสบการณ&วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(1-4-4)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห0กรณีศึกษาชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในต;างประเทศ ปฏิบัติการศึกษาชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝjก
ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร;วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรู ทางวิช าการเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ยนและสั งคม การศึ ก ษาชุม ชนบนฐาน
วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตใน
ต;างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครูอย;างเป[นระบบ
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตร&พระราชา
3(2-2-5)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ศาสตร0 พ ระราชาใน
ประวัติศาสตร0กับการพัฒนาชาติไทย ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็ จประปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช (รัช กาลที่ 9) การนํ าแนว
พระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสังคม
อย;างยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308320 สัทศาสตร&ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว'า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิด
เสียง ระบบสัญ ลักษณ0 สากลเนนหนาที่สัญ ลักษณ0 ที่เกี่ยวของกับ การออกเสีย ง
ภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน;งและลักษณะของการเปล;งหน;วยเสียงภาษาไทย
สัทลักษณ0ในการถ;ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเป^ดโอกาส
ใหนิสิตครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการศึกษาตลอด
ชีวิตในต;างประเทศ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกที่เป[นไปตามแนว
พระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จประปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
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ออกเสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[ นปkญ หาสําหรับผูเรียนที่ ใช
ภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป[นภาษาแม;ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อ
การออกเสี ย งที่ ดี ก ว; า การนํ า หลั ก สั ท ศาสตร0ป ฏิ บั ติ ไ ปประยุ ก ต0 ใชเพื่ อ พั ฒ นา
สามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร&กับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิ ดสํ าคั ญ ของทฤษฎี วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร0 วั จนปฏิ บั ติ ศาสตร0ใน
บริบทภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต;อการติดต;อสื่อสาร วัจนกรรม
โครงสรางบทสนทนา การวิเคราะห0บทสนทนา ความสัมพันธ0ระหว;างความหมาย
และวัจนปฏิบัติศาสตร0 ความสัมพันธ0ระหว;างวัจนปฏิบัติศาสตร0กับโครงสรางสัมพัน
ธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพ
ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม;และภาษาที่สอง แนวคิดและ
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส;งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาการนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป[น
ภาษาที่ สองเพื่ อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่ มีค วามแตกต;างกั น และ
ส;งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
กรณี ศึ ก ษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ ส องการ
ออกแบบและฝjกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ;งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยใน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษามาก
ขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายทางภาษาที่สอง
เพิ่มขึ้น

- 159 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ฐานะภาษาที่สองเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;าเทียมและขจัดปkญหา
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบริบท
โรงเรียนและชุมชน
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร&การศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎี ท างภาษาศาสตร0 กั บ การศึ ก ษา การประยุ ก ต0 ค วามรู
ภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรู
หนั ง สื อ การสอนภาษาไทยในบริ บ ททางสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต; า งกั น การ
เชื่ อ มโยงไทยในฐานะภาษาถิ่ น ภาษาราชการ ภาษาประจํ า ชาติ นโยบาย
ภาษาไทยและการวางแผนทางภาษาไทยเพื่ อ การศึ ก ษาของกลุ; ม ชาติ พั น ธุ0ใน
ประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และสิทธิทาง
ภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท;า
เทียม และขจัดปkญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลั กการ และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความหมาย รู ป แบบ และ
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
เทคนิค และวิธีสอนสังคมศึกษา กลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใช
ชุมชนเป[นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย;างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห0 การ
คิดแกปkญหา และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใช
แหล;งเรียนรูในชุมชน และการฝjกปฏิบัติ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายมากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
สังคมศึกษาและการทํางานร;วมกับโรงเรียนมาก
ขึ้น

- 160 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูหลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ;มสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู การ
ใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อจาก
แหล; งเรียนรูทางสังคมศึ กษาและการนํ าเสนอนวัตกรรมสรางสรรค0 การสอนสังคม
ศึกษา
0308362 ชุมชมการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community for Social Study
Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษาใน
โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่มุ;งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห;งการเรียนรูเชิงวิชาชีพในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการ
เรียนรูร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร;วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา
เพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคมศึกษามืออาชีพ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับ
นวัตกรรม การสอนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการสอน
สังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม'มี

0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนา
ชุมชน ประยุกต0 บูรณาการกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมทางพล
ศึกษาเป[นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ0กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน
และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒ นาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร&ระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิท ยาศาสตร0ความรูในการ
สอนวิทยาศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่
เนนการแกปkญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการ
สอนวิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร&ระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency
in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ความรูในการสอน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับกิจกรรม

ไม'มี

ไม'มี

พลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาสังคมและชุมชน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนวิทยาศาสตร0เพิม่ มากขึน้

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่มีความหลากหลายเกีย่ วกับการ
พัฒนาสอนคณิตศาสตร0เพิม่ มากขึน้

- 162 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
คณิตศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการ
แกปk ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการสอน
คณิ ตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย น สะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลัก การ ทฤษฎี แนวทางการจัด หลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย โดย
ครอบครัว คุณ ลักษณะของครอบครัวที่ เหมาะสมกับการจัดการศึก ษาปฐมวัย
วิ เคราะห0 จุ ด เด; น จุ ด ดอย สภาพปk ญ หาและแนวทางแกไขเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ'มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิดทฤษฎีการบู รณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูร
ณาการภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค0ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทางเลือก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย และสอดคลองกับ
สมรรถนะการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- 163 รายวิชาหลักสูตรเดิม

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการ
ดานสาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการ
จัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ 3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการ
สอนภาษาอั งกฤษ หลั ก การในการออกแบบกิ จ กรรมทางภาษาอั งกฤษระดั บ
โรงเรียนที่เนนการแกปkญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝjกปฏิบัติการ
สอนและสังเกตการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตร&ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
คณิตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร0
การประเมินผลการเรียนรูคณิ ต ศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการ
เรีย นรู ฝj ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในชั้ น เรีย นคณิ ต ศาสตร0แ ละสรางชุ ม ชนการเรีย นรู
วิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตไดพัฒนา
สมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาก
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มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ไม'มี

0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตร&ระดับชั้น
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร0
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการ
เรี ยนรู ฝj ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในชั้น เรีย นวิท ยาศาสตร0แ ละสรางชุม ชนการเรียนรู
วิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป[นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ0 และขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0
ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู;ชุมชน วิเคราะห0รูปแบบการ
สรางสรรค0 งานบาติ ก จากแหล; ง ชุ ม ชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ อนุ รัก ษ0 แ ละ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรูทั่ วไปเกี่ยวกับการแกะสลักวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห0
รูปแบบของงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ0ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการ
แกะสลัก การตกแต;งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0ผลงาน และพัฒนารูปแบบ
ใหม; ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู;การเรียนการ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายใหสอดคลองกับการ

ไม'มี

ไม'มี

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาเอก
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ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

สอนในชั้นเรียน
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3)
สถานศึกษา
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิ ด รูป แบบ ลักษณะ ของการจั ดสถานที่ ป ระชุม สั มมนาใน
สถานศึ ก ษา นํ า องค0 ค วามรู ทางศิ ล ปะมาประยุ ก ต0 ใชในการออกแบบและจั ด
สถานที่ ฝjกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตั ว บ; ง ชี้ มาตรฐานและเกณฑ0 ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ประเทศและระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ;งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การประกันคุณภาพในระดับ
การศึ กษาต; าง ๆ จั ดทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น
วิพากษ0และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ&
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การ
กําหนดผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู
การกํ าหนดเกณฑ0 ก ารประเมิ น ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการวัด ประเมิ น แบบเนน
ผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะห&เพื่อการศึกษา
Data Science and Analysis For Education

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมกับการ
นําไปใชประโยชน0ในโรงเรียน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
วิชาการวัดผลที่หลากหลายมากขึน้

3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตครู มี
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ไม'มี

ไม'มี

ไม'มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การขอมู ล ของ
สถานศึก ษา โดยใชเทคโนโลยีดิ จิทั ล และโปรแกรมสําเร็จรูป สํารวจ รวบรวม
ขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ นําเสนอ
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทาง
การศึกษา การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย;างเป[นระบบ
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ดทฤษฎี การสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รูปแบบ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลเพื่ อการเรี ยนรูภาษาไทย การประยุ กต0ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส;งเสริมศักยภาพ
ทางภาษาไทยของผูเรียนที่ มีความแตกต;างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรู
ชุมชนและฝjกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป[นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษใน 3(2-2-5)
สถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษ
ลั ก ษณะและประเภทกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร การประยุ ก ต0 ใชเทคโนโลยี เพื่ อ
ออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส;งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
วิชาเลือกที่หลากหลายในการจัดการขอมูล
ระดับสถานศึกษา

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหเป[นตาม
เกณฑ0มาตรฐานของคุรุสภาที่ปรับใหม;

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
เหมาะสมกับการนําไปใชในโรงเรียนที่มีความ
หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
การสอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง บู ร ณาการ การนํ า ศาสตร0 อื่ น และ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต0 ใชในการจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั งกฤษ ประเมิ น
สมรรถนะทางภาษาของผูเรียน แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ กระบวนการสราง
ชุม ชนการเรีย นรูวิช าชี พ กระบวนการศึก ษาชั้ น เรีย นสํ าหรั บ ครูภ าษาอั งกฤษ
ออกแบบและฝj ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ส; ง เสริ ม การใช
ภาษาอังกฤษของผูเรียน
ไม'มี
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ
การสอนภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทต; างๆ ในบริบ ทสั ง คมโลก การนํ า หลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรม
การสอนภาษาอั งกฤษเพื่ อ ส;งเสริม การใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม
ประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
ฝjกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
0202101 คณิตศาสตร&พื้นฐาน
4(4-0-8) 0202106 คณิตศาสตร&พื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Mathematics
Fundamental Mathematics
ความสัมพันธ0 ฟkงก0ชัน และตัวแบบทางคณิตศาสตร0สําหรับ
ความสัมพันธ0 ฟkงก0ชัน และตัวแบบทางคณิตศาสตร0สําหรับ
ปรากฏการณ0ทางวิทยาศาสตร0 ความหมายและบทประยุกต0ของอนุพันธ0
ปรากฏการณ0ทางวิทยาศาสตร0 ความหมายและบทประยุกต0ของอนุพันธ0
ปริพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0 สมการเชิงผลต;าง การประมาณฟkงก0ชัน การ
ปริพันธ0 สมการเชิงอนุพันธ0 สมการเชิงผลต;าง การประมาณฟkงก0ชัน การ
ประมาณผลเฉลย
ประมาณผลเฉลย
0221101 หลักเคมี 1
3(3-0-6) 0221102 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Principles of Chemistry 1
Fundamental Chemistry
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ธาตุเรพรี
หลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ0 ตารางธาตุ ทฤษฎี

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา เพื่อให
นิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายยิง่ ขึ้น
สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของการสอน
ภาษาอังกฤษในปkจจุบัน

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ปรับลดหน;วยกิต เพื่อให
สอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตร เพิ่ม
ชั่วโมงปฏิบัติการใหมีประสบการณ0เชิง
ปฏิบัติการ

- ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา
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เซนเททีฟ และ แทรนซิชัน ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก—ส ของเหลว ของแข็ง
สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร0เบื้องตน จลนศาสตร0 กรด-เบส เคมีไฟฟoา
0221102 หลักเคมี 2
3(3-0-6)
Principles of Chemistry 2
บุรพวิชา : 0221101
พันธะในสารประกอบคาร0บอน โครงสราง การเรียกชื่อ สมบัติ ไอโซเม
อริซึม วิธีเตรียม ปฏิกิริยา และแหล;งธรรมชาติของสารประกอบไฮโดรคาร0บอน
สารอินทรีย0หมู;ฟkงก0ชันต;าง ๆ รวมทั้งสารชีวโมเลกุลที่สําคัญบางชนิด
0221191 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
เทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชา
หลักเคมี 1

0221192

ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 2
บุรพวิชา : 0221191
เทคนิคการแยกและการทําสารอินทรีย0ใหบริสุทธิ์ ปฏิกิริยาของ
สารอินทรียห0 มู;ฟkงก0ชั่นต;าง ๆ และปฏิกิริยาของชีวโมเลกุลบางชนิดที่สอดคลอง
กับเนื้อหาในวิชาหลักเคมี 2
0222101 หลักชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Principles of Biology 1
เคมีพื้นฐานและกระบวนการการกําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
อะตอม พันธะเคมี แก—ส ของเหลว ของแข็ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี
อุณหเคมี และกรด-เบส
ยกเลิก

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

-ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวม

0221192

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0) - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
Fundamental Chemistry Laboratory
กับการเปลีย่ นแปลงโครงสรางหลักสูตร
ฝj ก ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มสารเคมี แ ละอุ ป กรณ0 ก ารทดลอง การใช
อุปกรณ0 ปoองกันภัยทางเคมี ระบบคุณ ภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการ การ
จัดการความเสี่ยงในการปฏิบัตกิ ารทางเคมี การจัดการสารเคมีอันตราย เทคนิค
การใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาในวิชาเคมีพื้นฐาน
ยกเลิก
- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวม

0222101

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
Fundamental Biology
ใหชัดเจนขึ้น
ศึกษาหลักการและความรูพื้นฐานที่สําคัญทางชีววิทยา
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หนาที่ของเซลล0 กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห0ดวยแสง การหายใจ
ระดับเซลล0 วัฎจักรของเซลล0และการแบ;งเซลล0 หลักการถ;ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู;
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
หลักชีววิทยา 1
0223101 หลักฟFสิกส& 1
3(3-0-6)
Principles of Physics 1
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง โมเมนตัมและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบสั่น คุณสมบัติของสาร กลศาสตร0ของไหล การเคลื่อนที่แบบ
คลื่นเสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร0
0223102 หลักฟFสิกส& 2
3(3-0-6)
Principles of Physics 2 บุรพวิชา : 0223101
สนามไฟฟoาและอันตรกิรยิ าทางไฟฟoา สนามแม;เหล็กและอันตร
กิริยาทางแม;เหล็ก สนามแม;เหล็กไฟฟoาที่ขึ้นกับเวลา ไฟฟoากระแสตรง ไฟฟoา
กระแสสลับ แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัม ฟ^สิกส0นิวเคลียร0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ประกอบดวย ชีววิทยาของเซลล0และชีววิทยาโมเลกุลพันธุศาสตร0 การสืบพันธุ0
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของพืชและสัตว0 การปรับตัวทางสัณฐานและ
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการอนุรักษ0
0222191 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
0223103 ฟFสิกส&พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
เวกเตอร0 แรงและการเคลื่อนที่ ความโนมถ;วง โมเมนตัมและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบสั่น กลศาสตร0ของระบบ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟoาสถิต ไฟฟoากระแส แม;เหล็ก
และอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟoา
ยกเลิก

0223191

0223193

ปฏิบัติการฟFสิกส& 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory 1
ฝjกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับคําอธิบายรายวิชา
ใหชัดเจนขึ้น

- เปลี่ยนชื่อ รหัสรายวิชาและปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหชัดเจนขึ้น

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวม

ปฏิบัติการฟFสิกส&พื้นฐาน
1(0-3-0) - เปลี่ยนชื่อ รหัสรายวิชาและปรับคําอธิบาย
Fundamental Physics Laboratory
รายวิชาใหชัดเจนขึ้น
ฝjกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองเกี่ยวกับ แรงและการ
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เนื้อหาวิชาหลักฟ^สิกส0 1

0223192

ปฏิบัติการฟFสิกส& 2
1(0-3-0)
Physics Laboratory 2
บุรพวิชา : 0223191
ฝjกเทคนิคการใชอุปกรณ0และการทดลองที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟ^สิกส0 2
0216302 วิทยาศาสตร&ศึกษา
3(3-0-6)
Science Education
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร0 กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร0
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร0 ผลของการพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
ต;อธรรมชาติและสังคม การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0 การทดสอบระดับชาติ
และการประเมินผลระดับนานาชาติ (TIMSS และ PISA) แนวโนมการพัฒนา
วิทยาศาสตร0ศึกษาในประเทศไทยและต;างประเทศ
0221341 ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
บุรพวิชา : 0221102
ชนิด โครงสรางและหนาทีส่ ําคัญของสารชีวโมเลกุลประเภทต;าง ๆ
การถ;ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของสารชีวโมเลกุล
ประเภทต;าง ๆ การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม และการควบคุมทาง
พันธุกรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เคลื่อนที่ ความโนมถ;วง พลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลือ่ นที่แบบ
สั่น กลศาสตร0ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น เสียง และแสง ไฟฟoา
สถิต ไฟฟoากระแส แม;เหล็กและอันตรกิริยาแม;เหล็ก และแม;เหล็กไฟฟoา
ยกเลิก

ยกเลิก

0222223

เหตุผลการปรับปรุง

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวม

- ยกเลิ ก รายวิ ช าเนื่ อ งจากปรั บ โครงสราง
หลั ก สู ต รและใหสอดคลองกั บ หน; ว ยกิ ต ใน
ภาพรวมและ มคอ.1

หลักชีวเคมี
3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา และรหัสวิชา ปรับ
Principles of Biochemistry
คําอธิบายวิชาใหสอดคลองกับโครงสรางของ
ศึ ก ษาโครงสรางและหนาที่ ข องสารชี ว โมเลกุ ล ประเภทต; า งๆ หลักสูตร
บทบาทของเอนไซม0ในการเร;งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมที่สําคัญ และ
กลไกในการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล0
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0222211

ชีววิทยาของเซลล&
3(3-0-6)
Cell Biology
บุรพวิชา : 0222101 และ 0222191
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสราง และหนาที่ของ ออร0แกแนลล0
ความสัมพันธ0ของออร0แกแนลล0ต;าง ๆ ภายในเซลล0 องค0ประกอบของเซลล0 โปร
คาริโอต และยูคาริโอต วัฎจักรเซลล0และการควบคุม การเปลีย่ นสภาพเซลล0
การชราภาพและการตายของเซลล0 กระบวนการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล0 เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาดานชีววิทยาของเซลล0
0222212 ชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6)
Developmental Biology
บุรพวิชา : 0222101 และ 0222191
ประวัติและผลกระทบของการศึกษาชีววิทยาการเจริญ รูปแบบ
การเจริญและพัฒนาการของสัตว0 พันธุศาสตร0การเจริญ กายวิภาคศาสตร0และ
สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 การสรางเซลล0สืบพันธุ0 การปฏิสนธิ การ
เปลี่ยนแปลงรูปร;างและการสรางอวัยวะ การเจริญที่ผดิ ปกติ การชราและการ
ตาย และเทคโนโลยีและวิธีการศึกษาดานชีววิทยาการเจริญ
0222221 พฤกษศาสตร&
3(2-3-4)
Botany
บุรพวิชา : 0222101 และ 0222191
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ องค0ประกอบ
วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช ความสัมพันธ0ของพืชกับสิ่งแวดลอม

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0222221

ชีววิทยาของเซลล&
3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Cell Biology
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสราง และหนาที่ของ ออร0แกแนลล0
ความสัมพันธ0ของออร0แกแนลล0ต;างๆ ภายในเซลล0 องค0ประกอบของเซลล0 โปร
คาริโอต และยูคาริโอต วัฎจักรเซลล0และการควบคุม การเปลีย่ นสภาพเซลล0
การชราภาพและการตายของเซลล0 กระบวนการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
เซลล0 เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาดานชีววิทยาของเซลล0
0222222

ชีววิทยาการเจริญ
3(3-0-6) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาให
Developmental Biology
กระชับขึ้น
ศึกษาประวัติและผลกระทบของการศึกษาชีววิทยาการเจริญ
รูปแบบการเจริญและพัฒนาการของสัตว0 พันธุศาสตร0การเจริญ กายวิภาค
ศาสตร0และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0และการสรางเซลล0สืบพันธุ0 การปฏิสนธิ
การเปลีย่ นแปลงรูปร;างและการสรางอวัยวะ การเจริญทีผ่ ิดปกติ และเทคโนโลยี
ใหม;ดานชีววิทยาการเจริญ
0222211

พฤกษศาสตร&
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Botany
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ องค0ประกอบ
วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช ความสัมพันธ0ของพืชกับสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
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ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0222231

สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
บุรพวิชา : 0222101 และ 0222191
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว0 เซลล0และเนื้อเยื่อ
อนุกรมวิธานของอาณาจักรสัตว0 การศึกษารายละเอียดของสัตว0ในไฟลัมหลักโดย
มีเนื้อหาครอบคลุมดานสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร0 สรีรวิทยา การสืบพันธุ0
การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ ปฏิบัติการและการศึกษานอก
สถานที่
0222313 จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
บุรพวิชา : 0222101 และ 0222191
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย0 โครงสราง สัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา พันธุศาสตร0 การจัดหมวดหมู; การเพาะเลี้ยง การควบคุมจุลินทรีย0
และบทบาทของจุลินทรีย0ต;อการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และ
การแพทย0 และปฏิบัติการ
0222314 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ&
2(2-0-4)
Biodiversity and Conservation
ความสําคั ญและระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน0
และหลั กการอนุ รั กษ0 ความหลากหลายทางชี วภาพทั้ ง 3 ระดั บ อนุ สั ญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพและขอตกลงระดับสากลที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชี วภาพ เนนที่ เกี่ ยวของกั บประเทศไทย การดํ าเนิ นการตามขอตกลงสากลและ

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0222212

สัตววิทยา
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Zoology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว0 เซลล0และเนื้อเยื่อ
อนุกรมวิธานของอาณาจักรสัตว0 การศึกษารายละเอียดของสัตว0ในไฟลัมหลัก
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดานสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร0 สรีรวิทยา การ
สืบพันธุ0 การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ ปฏิบัติการและการศึกษา
นอกสถานที่
0222321

จุลชีววิทยา
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Microbiology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลินทรีย0 โครงสราง สัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา พันธุศาสตร0 การจัดหมวดหมู; การเพาะเลี้ยง การควบคุมจุลินทรีย0
และบทบาทของจุลินทรีย0ต;อการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และ
การแพทย0 และปฏิบัติการ
ยกเลิก
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
0222315

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistic and Research Methodology
ศึกษาความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย หลักการและ
องค0ประกอบของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร0ชีวภาพการออกแบบ
การทดลอง สมมติฐานการวิจัย การตั้งและทดสอบสมมุตติฐาน สถิติที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร0ชีวภาพ ขอมูลและการวิเคราะห0ขอมูลการวิเคราะห0
ความแปรปรวน การทดสอบความแตกต;างของค;าเฉลี่ยสหสัมพันธ0 สถิติแบบ
นอนพาราเมตริก และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห0ขอมูล
การวิจัย มีปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการใชโปรแกรมทางสถิติ
0222316 นิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Ecology
ความสัมพันธ0ระหว;างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
ประเภทของระบบนิเวศ โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางในระบบนิเวศ การ
ถ;ายทอดสารอาหารและพลังงาน โซ;อาหาร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ วัฏจักรของ
สาร ประชากรและนิเวศวิทยาประชากร และปkจจัยที่มีอิทธิพลต;อการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ มีการศึกษานอกสถานที่และมีปฏิบัติการ
0222322 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
เรียนรูดานสรีรวิทยาของพืชโดยเนนกระบวนการในการดํารงชีวิต
และปkจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต สารอาหารที่จําเป[น การสังเคราะห0ดวย
แสง การหายใจ การคายน้ํา การลําเลียงในพืช และปฏิบตั ิการ

0222312

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

- นําไปบูรณาการกับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร0
กลุ;มวิชาบูรณาการการเรียนรู

นิเวศวิทยา
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Ecology
ความสัมพันธ0ระหว;างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
ประเภทของระบบนิเวศ โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางในระบบนิเวศ การ
ถ;ายทอดสารอาหารและพลังงาน โซ;อาหาร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ วัฏจักรของ
สาร ประชากรและนิเวศวิทยาประชากร และปkจจัยที่มีอิทธิพลต;อการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ มีการศึกษานอกสถานที่และมีปฏิบัติการ
0222323 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Plant Physiology
เรียนรูดานสรีรวิทยาของพืชโดยเนนกระบวนการในการดํารงชีวิต
และปkจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต สารอาหารที่จําเป[น การสังเคราะห0
ดวยแสง การหายใจ การคายน้าํ การลําเลียงในพืช และปฏิบัติการ
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0222332

สรีรวิทยาของสัตว&
3(2-3-4)
Animal Physiology
โครงสราง หนาที่ และความสัมพันธ0ของระบบต;าง ๆ ที่ประกอบ
เป[นร;างกายของสัตว0ไม;มีกระดูกสันหลังและสัตว0มีกระดูกสันหลังและปฏิบัติการ

0222341

พันธุศาสตร&
3(2-3-4)
Genetics
ความสัมพันธ0ของดีเอ็นเอ ยีนและโครโมโซมพรอมทั้งองค0ประกอบ
โครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารพันธุกรรม หนาทีข่ องสาร
พันธุกรรม รวมทั้งการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงของยีนและโครโมโซม
รวมทั้งผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิต การกําหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับเพศ
การแบ;งเซลล0 หลักการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความน;าจะ
เป[นและสถิติที่ใชทางพันธุศาสตร0 พันธุศาสตร0เชิงปริมาณ พันธุศาสตร0ประชากร
วิวัฒนาการ เทคโนโลยี และการประยุกต0ความรูทางพันธุศาสตร0 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและปฏิบัติการ
0222417 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ศึกษาประวัติแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของโมเลกุลไปสู;
กําเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล0เดียวไปเป[นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล0
ความสัมพันธ0ของสิ่งมีชีวิตกลุ;มต;างๆ ทฤษฎีวิวัฒนาการหลักฐานประกอบ

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

สรีรวิทยาของสัตว&
3(2-3-4)
Animal Physiology
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา โครงสรางและหนาที่ของ
เซลล0 เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะ และกลไกในการทํางานและ
ความสัมพันธ0ของระบบต;างๆ ที่ประกอบกันเป[นร;างกายของสัตว0และมนุษย0
และปฏิบตั ิการ
0222311 พันธุศาสตร&
3(2-3-4)
Genetics
ความสัมพันธ0ของดีเอ็นเอ ยีนและโครโมโซมพรอมทั้ง
องค0ประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารพันธุกรรม
หนาที่ของสารพันธุกรรม รวมทั้งการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงของยีน
และโครโมโซมรวมทั้งผลกระทบต;อสิ่งมีชีวิต การกําหนดเพศและพันธุกรรมที่
เกี่ยวของกับเพศ การแบ;งเซลล0 หลักการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต ความน;าจะเป[นและสถิตทิ ี่ใชทางพันธุศาสตร0 พันธุศาสตร0เชิงปริมาณ
พันธุศาสตร0ประชากร วิวัฒนาการ เทคโนโลยี และการประยุกต0ความรูทางพันธุ
ศาสตร0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติการ
0222322 วิวัฒนาการ
3(3-0-6)
Evolution
ศึกษาประวัติแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของโมเลกุล
ไปสู;กําเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล0เดียวไปเป[นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล0
ความสัมพันธ0ของสิ่งมีชีวิตกลุ;มต;างๆ ทฤษฎีวิวัฒนาการหลักฐานประกอบ

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณ0ขึ้น

0222324

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาให
สมบูรณ0ขึ้น

- ปรับเปลี่ยนรหัส
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การศึกษาวิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับจุลภาคและระดับมหภาค ประเภทและ
รูปแบบของกระบวนการวิวัฒนาการ ปkจจัยการเกิดวิวัฒนาการการเกิดสป?ชีส0ใหม;การ
สูญพันธ0และวิวัฒนาการประสานระหว;างสิ่งมีชีวิต มีการศึกษานอกสถานที่
0222493 สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-2-1)
Seminar in Biology
คนควางานวิจัยทางชีววิทยาเพื่อสรางกรอบคิดสู;การนําเสนอใน
รูปแบบของการสัมมนา
0222494 โครงงานชีววิทยา
2(0-6-0)
Projects in Biology
ฝjกการทําโครงงานชีววิทยา โดยกําหนดมีการเขียนและสอบเคา
โครง ดําเนินการทําโครงงานภายใตการกํากับดูแล ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
และนําเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร0 หรือปากเปล;าต;อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพโครงงานชีววิทยา

0222401

การสอนชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology Teaching
ศึกษาหลักสูตร มโนมติทางชีววิทยา การทดลอง สื่อการสอน การ
วัดและประเมินผลในวิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้ง
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและฝjกปฏิบัติการสอนในวิชาชีววิทยา

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
การศึกษาวิวัฒนาการ วิวัฒนาการระดับจุลภาคและระดับมหภาค ประเภทและ
รูปแบบของกระบวนการวิวัฒนาการ ปkจจัยการเกิดวิวัฒนาการการเกิดสป?ชีส0ใหม;การ
สูญพันธ0และวิวัฒนาการประสานระหว;างสิ่งมีชีวิต มีการศึกษานอกสถานที่
ยกเลิก
- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1
0216484

โครงงานวิทยาศาสตร&
3(1-6-2) - ป รั บ ชื่ อ และรหั สวิ ช าและป รั บ เป ลี่ ย น
Science Project
คํ า อธิ บ าย เพิ่ ม หน; ว ยกิ ต ใหสอดคลองกั บ
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห0
คําอธิบายรายวิชา จัดวิชาในกลุ;มวิชาบูรณา
ขอมูล สถิติที่เกีย่ วของกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร0ชีวภาพ และจรรยาบรรณ
การการเรียนรู
นักวิจัย การสังเคราะห0 การอภิปรายและการนําเสนอผลงานทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร0ชีวภาพที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบการนําเสนอโดยวาจาและการเขียน
รายงาน และปฏิบัติการโดยบูรณาการความรู ทักษะ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร0ผ;านการทําโครงงานภายใตหัวขอที่สนใจ โดยกําหนดใหมีการเขียน
และนําเสนอเคาโครง ดําเนินการศึกษาวิจัยภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา และนําเสนอผลงานต;อสาธารณะ
ยกเลิก
- ยกเลิ ก รายวิ ช าเนื่ อ งจากปรั บ โครงสราง
หลั ก สู ต รและใหสอดคลองกั บ หน; ว ยกิ ต ใน
ภาพรวมและ มคอ.1

- 176 รายวิชาหลักสูตรเดิม
สะเต็มศึกษา
3(3-0-6)
STEM Education
แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร0
แบบบูรณาการ ศึกษาและสรางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาพรอม
ทั้งนําเสนอ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน
0216201 วิทยาศาสตร&โลกทั้งระบบ
2(2-0-4)
Earth Systems Science
ศึกษาวิเคราะห0ความสัมพันธ0ของกระบวนการที่มีอิทธิพลต;อ
องค0ประกอบต;าง ๆ ของโลก โดยปkจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่ง
ประกอบดวยธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศชีวภาค และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะโลก และประยุกต0ใชความรูสู;การสอนในหองเรียน
0216301 ดาราศาสตร&และอวกาศ
2(2-0-4)
Astronomy and Space
ศึกษาประวัติการคนพบทางดาราศาสตร0 กลุ;มดาว ทรงกลม
ทองฟoา การเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟoา ระบบโลก ดวงจันทร0 ดวงอาทิตย0 ระบบ
สุริยะ ดาวฤกษ0 เนบิวลา กาแลกซี่ เอกภพวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ และ
ประยุกต0ใชความรูสู;การสอนในหองเรียน
0216403 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร&
2(1-2-3)
English for Science
ฝjกอ;านงานประเภท ตํารา วรสาร และรายงานในสาขาวิทยาศาสตร0
เพื่อใหคุนเคยกับรูปแบบการเขียน ศัพท0เฉพาะและศัพท0ทั่วไปที่ใชกันอยู;เป[น
ประจําในงานทางวิทยาศาสตร0 ฝjกทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาคนควา

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ยกเลิ ก รายวิ ช าเนื่ อ งจากปรั บ โครงสราง
หลั ก สู ต รและใหสอดคลองกั บ หน; ว ยกิ ต ใน
ภาพรวมและ มคอ.1

วิทยาศาสตร&โลกทั้งระบบ
3(3-0-6)
Earth System Science
วิเคราะห0ความสัมพันธ0ของกระบวนการที่มีอิทธิพลต;อ
องค0ประกอบต;าง ๆ ของโลก โดยปkจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่ง
ประกอบดวยธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ ชีวภาค การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
โลก และประยุกต0ใชความรูสู;การสอนในหองเรียน
0223382 ดาราศาสตร&และอวกาศ
3(3-0-6)
Astronomy and Space
ประวัติการคนพบทางดาราศาสตร0 กลุ;มดาว ทรงกลมทองฟoา
การเคลื่อนที่ของวัตถุทองฟoา ระบบโลก ดวงจันทร0 ดวงอาทิตย0 ระบบสุริยะ
ดาวฤกษ0 เนบิวลา กาแลกซี่ เอกภพวิทยา เทคโนโลยีอวกาศ ประยุกต0ใช
ความรูสู;การสอนในหองเรียน
ยกเลิก

- ปรับรหัสวิชาและปรับเปลีย่ นคําอธิบาย เพิ่ม
หน;วยกิตใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

0216401

0223281

- ปรับรหัสวิชาและปรับเปลี่ยนคําอธิบาย เพิ่ม
หน;วยกิตใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา

- 177 รายวิชาหลักสูตรเดิม
และนําเสนอทางวิทยาศาสตร0
0222324 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
Plant Taxonomy
หลักการและระบบการจัดหมวดหมู;พืช กําหนดชื่อ การตรวจสอบ
เอกลักษณ0 การกระจายพันธุ0และถิ่นอาศัย ความสัมพันธ0ทางสายพันธุ0การใช
ลักษณะทางอนุกรมวิธานในการวินิจฉัยพืชตัวอย;าง มีการเรียนปฏิบัติการ และ
ศึกษานอกสถานที่
0222325 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร&ของพืช
3(2-3-4)
Plant Morphology and Anatomy
โครงสร+าง พัฒนาการของโครงสราง การกําเนิดของเซลล0และ
เนื้อเยื่อ การจัดเรียงตัวของ โครงสรางราก ลําตน และใบ วัฎจักรชีวิต
วิวัฒนาการ ถิ่นที่อยู; ความสัมพันธ0ระหว;างกลุ;ม และสถานที่การสืบพันธุ0ของพืช
โดยเนนพืชมีท;อลําเลียง ปฏิบัติการศึกษาและตัวอย;างจริงนอกสถานที่
0222333 กายวิภาคศาสตร&เปรียบเทียบของสัตว&มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
Comparative Anatomy of Vertebrates
เรียนรูประวัติความเป[นมา วิวัฒนาการ และการจัดหมวดหมู;ของ
สัตว0มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร0เปรียบเทียบของระบบอวัยวะต;างๆ ใน
สัตว0มีกระดูกสันหลังกลุ;มต;างๆ และปฏิบตั ิการ
0222334 ปรสิตวิทยา
3(2-3-4)
Parasitology
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทีเ่ ป[นปรสิต ทั้งโปรโทซัวและหนอนพยาธิ
ความสัมพันธ0และระหว;างปรสิตกับเจาบาน เนนปรสิตชนิดที่ก;อใหเกิดโรคในคน
และสัตว0ที่พบในประเทศไทย โดยมีรายระเอียดเรื่องโครงสราง รูปร;าง การ

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0222325

อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Plant Taxonomy
หลักการและระบบการจัดหมวดหมู;พืช กําหนดชื่อ การ
ตรวจสอบเอกลักษณ0 การกระจายพันธุ0และถิ่นอาศัย ความสัมพันธ0ทางสาย
พันธุ0การใชลักษณะทางอนุกรมวิธานในการวินิจฉัยพืชตัวอย;าง มีการเรียน
ปฏิบัติการ และศึกษานอกสถานที่
ยกเลิก

0222326

กายวิภาคศาสตร&เปรียบเทียบของสัตว&มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4) - ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
Comparative Anatomy of Vertebrates
เรียนรูประวัติความเป[นมา วิวัฒนาการ และการจัดหมวดหมู;ของ
สัตว0มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร0เปรียบเทียบของระบบอวัยวะต;างๆ ใน
สัตว0มีกระดูกสันหลังกลุ;มต;างๆ และปฏิบตั ิการ
ยกเลิก
- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

- 178 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ดํารงชีวิต วัฎจักรชีวิต พยาธิสภาพและการเกิดโรคจากการติดเชื้อปรสิตวิธีการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปoองกันการติดเชื้อปรสิตมีปฏิบัติการและ
การศึกษานอกสถานที่
0222335 กีฏวิทยา
3(2-3-4)
Entomology
อนุกรมวิธาน รูปร;าง โครงสราง การดํารงชีวิตวัฏจักรชีวิตและ
ชีววิทยาของแมลง การจําแนกชนิดและการเก็บรักษาตัวอย;างแมลง ความสําคัญ
ประโยชน0และโทษของแมลงกลุ;มต;างๆ ความสัมพันธ0ของแมลงกับมนุษย0และ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษ0แมลง กลุ;มแมลงที่เป[นพาหะนําโรคที่สําคัญในประเทศไทย
มีปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่
0222336 พฤติกรรมของสัตว&
3(3-0-6)
Animal Behaviors
วิธีการ กําเนิด ประเภท การปรับตัว และวิวัฒนาการของพฤติกรรม
ทั้งของสัตว0ไม;มีกระดูกสันหลังและสัตว0มีกระดูกสันหลัง และศึกษานอกสถานที่
0222342 พันธุศาสตร&ของเซลล&เบื้องต+น
3(2-3-4)
Introductory Cytogenetics
พฤติกรรมของเซลล0ที่เกีย่ วกับการถ;ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมและ คารีโอไทปŠ ความแปรปรวนของโครโมโซมที่เกิด
ส;งผลต;อลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การประยุกต0นํา
ความรูเหล;านี้ใชทางดานการแพทย0และการเกษตรและอื่นๆ ปฏิบัตกิ ารเทคนิค
เบื้องตนของเซลล0พันธุศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

ยกเลิก

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

ยกเลิก

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

- 179 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0222343 พันธุศาสตร&โมเลกุลเบื้องต+น
3(3-0-6)
Introductory Molecular Genetics
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม การจําลองของดีเอ็นเอ
การรวมตัวกันใหม;ของสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมใน
ระดับโมเลกุลพรอมทั้งการซ;อมแซม การควบคุมการแสดงออกของสาร
พันธุกรรมทุกขั้นตอน
0222426 สาหร'ายน้ําจืด
3(2-3-4)
Freshweter Algae
การแพร;กระจายของสาหร;ายน้ําจืด สภาวะแวดลอมทีม่ ีผลต;อการ
เจริญเติบโต แหล;งที่อยู;อาศัย กลุม; สาหร;ายน้ําจืดที่สําคัญ การใชสาหร;ายน้ําจืด
เป[นดัชนีบ;งชี้สภาวะแวดลอม และจัดใหมีกิจกรรมศึกษาและเก็บตัวอย;างน้ําจืด
จากแหล;งน้ําธรรมชาติ
0222427 นิเวศวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Ecology
กระบวนการทดแทนของพืช สังคมพืชสําคัญ ๆ ของโลกและสังคม
พืชในประเทศ ปฏิสมั พันธ0และการปรับตัวของสังคมพืชกับสภาวะแวดลอมที่ไม;
เหมาะ ความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ0 ศึกษาดูงานระบบ
นิเวศของสังคมพืชปrาดิบชื่น สังคมพืชปrาชายเลน และสังคมพืชปrาชายหาด
0222444

พันธุศาสตร&มนุษย&
3(3-0-6)
Human Genetics
การถ;ายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย0 ยีนและโครโมโซม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม การวิเคราะห0พันธุ
ประวัติ สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ การวินิจฉัย การบําบัด และการให

0222327

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

ยกเลิก

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

ยกเลิก

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

พันธุศาสตร&มนุษย&
3(3-0-6) - ปรับรหัสและคําอธิบายรายวิชาใหกระชับ
Human Genetics
และสมบูรณ0ขึ้น
การถ;ายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย0 ยีนและโครโมโซม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดโรคทางพันธุกรรม การวิเคราะห0พันธุ
ประวัติ สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ การวินิจฉัย การบําบัด และการให
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม และการประยุกต0ความรูพันธุศาสตร0
คําปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม และการประยุกต0ความรูพันธุศาสตร0
ภูมิคุมกัน พันธุศาสตร0 ชีวเคมี พันธุศาสตร0โมเลกุล เซลล0พันธุศาสตร0 พันธุศาสตร0 ภูมิคุมกัน พันธุศาสตร0ชีวเคมี พันธุศาสตร0โมเลกุล เซลล0พันธุศาสตร0 พันธุศาสตร0
มะเร็ง เพื่อความเขาใจพันธุศาสตร0มนุษย0
มะเร็ง และเภสัชพันธุศาสตร0 เพื่อความเขาใจพันธุศาสตร0มนุษย0
0222445 พันธุศาสตร&ประยุกต&
3(2-3-4)
ยกเลิก
Applied Genetics
เทคนิคต;าง ๆ ทางพันธุศาสตร0 การโคลนนิ่ง สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม การสืบคนขอมูลสารพันธุกรรมจากฐานขอมูลสาธารณะ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห0ขอมูลทางพันธุศาสตร0 การประยุกต0ใชเทคนิคเหล;านี้เพื่อ
ประโยชน0ทางดานการแพทย0 การเกษตร อุตสาหกรรม และการวิจัย รวมถึงการฝjก
ปฏิบัติ
0222451 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4) 0222328 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture
Plant Tissue Culture
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลีย้ งเซลล0และเนื้อเยื่อพืชโดยเนนพืช
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล0และเนื้อเยื่อพืชโดยเนนพืช
เศรษฐกิจและปฏิบตั ิการ
เศรษฐกิจและปฏิบัติการ
0222452 วิทยาภูมิคุ+มกันพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
ยกเลิก
Basic Immunology
ความรูพื้นฐานทางดานภูมิคุมกันวิทยา ประกอบดวย กายวิภาค
ศาสตร0ของระบบภูมิคุมกัน ระบบภูมิคุมกันแบบไม;จาํ เพาะและแบบจําเพาะ
แอนติเจนแอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต0 ปฏิกิริยาระหว;างแอนติเจน-แอนติบอดี
กลไกการตอบสนองทางภูมิคมกั
ุ น ภูมิคุมกันต;อโรคติดเชื้อและเซลล0มะเร็งการ
ควบคุมและการสรางภูมิคุมกันและเทคโนโลยีวัคซีน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

- เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา

- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1
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0222453 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Technique in Biology
เทคนิค วิธีการที่สําคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติการเก็บ
ตัวอย;างพืชและสัตว0 เก็บรักษาตัวอย;างพืชและสัตว0ใหคงสภาพเดิมเป[นเวลานาน
ดวยการทําตัวอย;างพืชอัดแหง การดองใส การดองรักษาสีของพืช การสตาฟสัตว0
การทําสไลด0ถาวร การถ;ายรูปผ;านกลองจุลทรรศน0 และเทคนิคอื่นที่ใชในงานวิจัย
ทางชีววิทยา
0222454 การถ'ายภาพทางชีววิทยา
3(2-3-4)
Biological Photography
หลั ก การทั่ ว ไปของการถ; า ยภาพ กลองและอุ ป กรณ0 ถ; า ยภาพ
รูปแบบการบันทึกและสื่อดิจิทัลที่ใชในการถ;ายภาพ แสง การจัดองค0ประกอบ
และการจัด แสงเพื่ อ การถ; ายภาพ การถ; ายภาพดวยกลองดิจิ ทั ล เทคนิ ค การ
ถ;ายภาพจากกลองจุลทรรศน0 หลักการถ;ายภาพตัวอย;างทางชีววิทยาทั้งในสภาพ
ธรรมชาติและในหองปฏิ บัติก าร การปรับ แต;งภาพเพื่ อใชในการนําเสนอทาง
วิทยาศาสตร0 ฝjกปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
ไม'มี

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0222329 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3-4) - เปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา
Technique in Biology
เทคนิค วิธีการที่สําคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติการเก็บ
ตัวอย;างพืชและสัตว0 เก็บรักษาตัวอย;างพืชและสัตว0ใหคงสภาพเดิมเป[นเวลานาน
ดวยการทําตัวอย;างพืชอัดแหง การดองใส การดองรักษาสีของพืช การสตาฟ
สัตว0 การทําสไลด0ถาวร การถ;ายรูปผ;านกลองจุลทรรศน0 และเทคนิคอื่นที่ใชใน
งานวิจัยทางชีววิทยา
ยกเลิก
- ยกเลิกรายวิชาเนื่องจากปรับโครงสราง
หลักสูตรและใหสอดคลองกับหน;วยกิตใน
ภาพรวมและ มคอ.1

0216483

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู+ชีววิทยา
3(2-2-5) - วิชาใหม;
Innovation for biological learning Management
- จัดวิชาในกลุ;มวิชาบูรณาการการเรียนรู
การพัฒนาและ/หรือเลือกใชนวัตกรรมพรอมเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูทางชีววิทยาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนรู
ตามแนวสะเต็มศึกษา จากการวิเคราะห0เนื้อหา บทปฏิบัติการ รวมถึงการวัด
และประเมินผลในวิชาชีววิทยา. ทดลองใช และประเมินคุณภาพ
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ไม'มี

ไม'มี

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0222281 วิทยาศาสตร&สิ่งแวดล+อม
3(3-0-6) - รายวิชาใหม;ปรับใหสอดคลองกับสถานการณ0
Environmental Science
ปkจจุบน
ความรูพื้นฐานและแนวคิดทางสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและระบบ
นิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ0 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมในปkจจุบัน มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การจัดการ
สิ่งแวดลอม และการศึกษานอกสถานที่
0222330 หลักชีววิทยา
3(2-3-4) - รายวิชาใหม;ปรับใหสอดคลองเพือ่ เป[นพื้นฐาน
Principles of Biology
ใหกับนิสิตที่จะออกไปปฏิบัติการสอนใน
ศึกษาหลักการสําคัญ 4 เรื่องของชีววิทยาสมัยใหม;ซึ่งเป[นพื้นฐาน
สถานศึกษา
ของการศึกษาชีววิทยาแขนงต;าง ๆ ประกอบดวย ทฤษฎีเซลล0 ทฤษฎี
วิวัฒนาการ ทฤษฎียีน และการรักษาสมดุลของร;างกายสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติการ
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
ข+อบังคับคุรุสภาว'าด+วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิย ามค าว่า “มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิ ชาชีพ ”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความรู้
และประสบการณ์ในการจัด การเรียนรู้ หรือการจัด การศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ ครู ต้ อ งมีคุ ณวุ ฒิไม่ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ท างการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(2) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา และจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
ในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากาหนด”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) ประพฤติต นเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(2) บู ร ณาการความรู้แ ละศาสตร์ การสอนในการวางแผนและจั ด การเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ร่ ว มมื อ กับผู้ ป กครองในการพั ฒนาและแก้ปัญ หาผู้ เรี ย นให้มีคุ ณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
(3) ศึ ก ษา เข้ า ถึ ง บริ บ ทของชุ ม ชน และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก จ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร&และสาขาศึกษาศาสตร& (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ การจัด ทาหลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูต รระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั นอุด มศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยปริญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑
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๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒ นาครูประจาการและนอกประจาการให้ มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง
และคนดี มี ขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับ ปรุงพัฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิ ตบัณฑิตครู
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ
ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า
ในการผลิ ตบั ณ ฑิตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ์ ของผู้ เกี่ยวข้องในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญหลายประการ
ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ๒) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร้ างหลั ก สู ต รผลิ ต ครู ที่ เหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้าง
หลั กสู ต รให้ มีค วามยื ดหยุ่ น และสะท้ อนอัตลั กษณ์ ของผู้ เรียน ๔) การส่ งเสริม การจัด ท าหลั ก สู ตรรายวิช า
ที่ทัน สมัย ตามสากล มีก ารจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่ อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้ องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู แ ละยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิชาชี พครู ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามอุ ดมการณ์ ความเป็ นครูด้ วยความรัก ศรัทธา ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
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๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์น วัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์
การคิดขั้นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔.๕ เป็น ผู้มีค วามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจ กรรม วางแผนและจั ดการเรีย นรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบั นดาลใจและส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการจั ดการเรียนรู้แบบบู รณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา
และดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้ถูก รู้ ผิ ด รู้ ช อบ ชั่ว ดี กล้ าปฏิ เสธและต่อ ต้านการกระท าที่ ไม่ ถูก ต้อง เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มีจิ ต อาสา จิ ตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รับ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ย์
ต่อ งานที่ ได้ รั บมอบหมายทั้ งด้ านวิชาการและวิชาชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ ปั ญ หาทางคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ วยความถูก ต้องเหมาะสมกับ สั งคม การทางานและสภาพแวดล้ อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
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๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ เพื่ อ จั ดการเรีย นรู้แ ละช่ว ยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หา ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น
หลั กสู ตรและวิท ยาการการจั ดการเรีย นรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบู ร ณาการความรู้ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งและการบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้
๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเท่ าทั น กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรีย นรู้ของผู้ เรีย นและพัฒ นาผู้เรียนให้ เป็นผู้ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม
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๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๓ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ เรีย น ต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข้ ม แข็ งและกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การสั งเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล หรื อความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพิ นิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๕.๖.๑ สามารถเลื อกใช้ป รัช ญาตามความเชื่อในการสร้างหลั กสู ตรรายวิช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ท างจิต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์ จริง ส่งเสริมการพัฒ นาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
๕.๖.๔ สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน แหล่ งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
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สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิ ชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ยว ให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ ผู้ เรียนเลื อกเรียน
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะและศั กยภาพความลุ่ ม ลึ ก ในวิ ช าเอกอี ก
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้ อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า
๘๐ หน่วยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กาหนดจานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่ างน้ อยดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิช านั้ น เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิต่อไป
๖
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๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
การกาหนดเนื้ อหาสาระส าคัญ ของสาขาวิช าครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ต้องให้ ความส าคัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลั กสูตร
ที่เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒ นาครูจากบทเรี ยนที่ผ่ านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครู
หลักสูตรผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills)
ที่เป็นสมรรถนะสาคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทางานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทางานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทที่ าให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม
๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสู ตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ให้สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็ น การเฉพาะหรืออาจบริห ารจัดการให้ บู รณาการกับ การเรียนการสอนในรายวิช าต่างๆ เพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
อย่ างกว้า งขวาง เข้ าใจ และเห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง ผู้ อื่ น สั งคม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัดการศึกษาหมวดวิช าศึกษาทั่ วไปให้ ดาเนิน การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่ อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
๘
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทาให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
โดยมีกลยุ ท ธ์ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี และ ๖) ด้ า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙
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(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบตั ิ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึ ก ษาที่ รั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด้ านหรือ วิช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทาได้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้
ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานวิจั ย และวัด ประเมิ น ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ างสรรค์ รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐
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๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิ ชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ
๓) ผู้ส อนที่รับ ผิดชอบรายวิช า จะต้องมี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ
๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ และมี ความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิ จัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัดให้เป็น ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารย์ประจาการ
๑) การพั ฒ นาด้ านการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จากหน่ ว ยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้ งการประชุมสั มมนาวิช าการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
๓) การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน่ ว ยงานที่ เป็ น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต้ อ งก าหนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธ์และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถดาเนิ น การต่อไปได้ โดยให้ ส ถาบั น ผลิตและพัฒ นาครูที่ มีห น้าที่ โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เป็นภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จาเป็นตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปิดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์
๔) ห้องสมุด ที่ป ระกอบไปด้วยสื่ อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสื อ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย
๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารย์ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ต ร การประกัน ผลลั พ ธ์ด้ านผู้ เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน
ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเป็นตัวอย่าง
สถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกาหนดเกณฑ์
ขั้นต่าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ
ให้สถาบันจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ ขั้น ต่าตามที่ส ถาบั น กาหนด และกาหนดอัต ราส่ ว นร้อยละของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึก ษาซึ่งมี ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่สถาบั นกาหนด ให้ สถาบันรายงานกระบวนการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ หลักสูตรกาหนด เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง
ให้ ส ถาบั น กาหนดเป้ าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จานวนปี ) ที่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุ กคน
มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดปรัชญาการศึ กษา
ที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ โดยมีหั วข้ อของหลั กสู ต รอย่างน้ อยตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)

๑๓

มคอ.๑
๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการ
ให้บั ณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณ ลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณ ฑิตระดับคุณ วุฒิ เดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่ จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูต ร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ งสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให้ เปิ ด สอนแล้ ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบั น อุดมศึกษาต้องพัฒ นาอาจารย์ทั้งด้านวิช าการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ กาหนดอย่างต่ อ เนื่ อง โดยมี การประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์
อย่างชัดเจน
๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาต้องจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต
๕) สาหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดทารายวิชาบังคับสาหรับ
กลุ่มวิชาเอกจานวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดทากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
๑๔
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ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้รายวิชา
ที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง
๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต /นักศึกษา ได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่ านั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความร่ว มมื อกั บ สถานศึก ษาที่ เป็ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ การสอนท าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทาหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
ประจาภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ให้ จัดทารายงานในภาพรวมประจาปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทาได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ให้เป็นไปตามการกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึกษาและจิต วิท ยาเพื่ อพัฒ นาเด็กเล็ ก การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่ อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสาหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน
และสมดุล สนใจเรียนรู้และกากับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ

๑๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสาหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสาหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสาหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรู้พื้นฐานสาหรับ การสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน
๓) ภาษาไทยสาหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๕) คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
๑๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะสาหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสาหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสาหรับผู้เริ่มเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ แ ละตั วอย่า งสาขาวิช า/ข้อเสนอสาระความรู้ กลุ่มสาขาวิช าวิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสั มพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทาวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร์
(๑.๔) ฉันทลักษณ์
(๑.๕) ลั กษณะโครงสร้ างของภาษาต่ างประเทศ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาไทย เช่ น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ างๆ) เช่ น การพู ดในโอกาสต่ างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคาประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจาวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓.๗) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต่างประเทศสามารถออกแบบและจั ด การเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศ โดยใช้ ค วามรู้ความเข้าใจโครงสร้ าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้ วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพื่อพัฒ นาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภ าษา
ต่างประเทศ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ

๑๙

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System)
ระบบหน่ วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๕) การแปลภาษาต่างประเทศ
๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรม
ที่ถูกกาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่า นการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จานวนและการดาเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความน่าจะเป็น
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์

๒๐

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและ
รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร์
(๑.๒) ฟิสิกส์
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๒.๓) ดาราศาสตร์
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับฟิสิกส์
(๒.๒) กลศาสตร์
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์
๒๑

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย์
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร์
(๒.๒) พันธุศาสตร์
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ ฟังชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนิน การ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค้ น การรวบรวม การวิ เคราะห์ การประมวลผล การเลื อ กใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล
ประเมินและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนาแนวคิดเชิงคานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั งคมศึ ก ษา ความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรั บ ในความแตกต่ าง รู้จั กการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึ กร่วมที่ ดีและมีทั ศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ
บ้านเมือง มีคุณ ธรรม จริยธรรม การปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพและร่ ว มสร้ า งสั งคมที่ มั่ งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างสร้า งสรรค์ ตลอดจนเป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร์
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร์
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ และตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพัฒ นาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกาลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความ
ตระหนั ก รู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด านสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน
๓) โรค โรคติดต่อและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬา
และออกกาลังการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทางานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
๔) วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการเคลื่ อนไหวร่างกาย
การออกกาลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกี ฬา การปฏิ บัติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข้ าร่วมและ
การประยุกต์ใช้
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การส่งเสริมการออกกาลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา
(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสาหรับผู้เรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าแก่ ผู้ เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต่ างๆ ส าหรับ คนวัย ต่ างๆ และการประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิต จริ ง
และการทางาน
๕) ผู้นานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๕

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นัน ทนาการในชุมชน ภูมิปั ญญา วัฒ นธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์
แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน
(๑๐.๑) การออกแบบกิ จ กรรมนั น ทนาการในหลั ก สู ต ร เสริ ม หลั ก สู ต ร นอกหลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลป์ศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นความรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาวิ ช าชี พ ทางด้ าน ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาขาและบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อพัฒ นา
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ์
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบั ติการสร้างสรรค์ศิล ปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพื้นบ้าน
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์
๒๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
๑๐) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
๓) นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู
๔) นาฎศิลป์ไทยพื้นบ้านสาหรับครู
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย
๖) ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย
๒๗
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๙. ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ แ ละตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิท ยาการศึกษา
และการแนะแนว
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน
และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และการดารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้นการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจั ดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา
๒๘
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(๔.๓) การให้คาปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา
เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้คาปรึกษา
๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒ นาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้ เทคโนโลยีทันสมัย พัฒ นาการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกาหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจาตัวครู
(ไม่ใช่แผนการสอน)
๒) การวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสาหรับครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สาหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสาหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
๒๙
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพ์การศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา
- ภาพยนตร์การศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร์
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล
เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะสาหรับศูนย์ความรู้
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลาเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในชุ ม ชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจาลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจาลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึ กษาแนวดั้ งเดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร์
แบบพหุผู้นา
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- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์
- ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผู้นาด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลั กการวัดและประเมินสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เข้ า ใจและรู้ จั ก ใช้ ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย เช่ น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู้
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้าง
และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อวินิ จฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก
(เช่ น paper-based test) และเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล เช่ น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังข้อสอบ
๙) การตัดสินผลการเรีย นรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินหลั กสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์การหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน้ มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการบู รณาการความรู้ ก ารวิจั ย การเรี ย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการบูรณาการข้ามศาสตร์
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน
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๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีความรู้ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี การศึ กษาพิเศษ เนื้อ หาวิช าธรรมชาติของผู้ เรียนและ
ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให้ การบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็ จในการเรี ยนรู้ และการด ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู้ การผลิ ตและใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒ นาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และพัฒ นา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ความรู้พื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ชุ ม ชน ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วม
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนาไปใช้ในการจัดทา
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสร้าง/การพัฒ นาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔
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(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้คาปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศึกษา และการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความลาเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการทางาน
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการการเรียนรู้กั บการทางานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยทางานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน่ ว ยงานและองค์ ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่
๓๕
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม
การศึกษานอกระบบสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่ งชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสั งคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
๓๖
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ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การบริ ห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสมั ย ใหม่ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้ า และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการ
ของห้องสมุด
๔) การรวบรวม จัดหา จั ดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ห้ อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร้ า งกลไกการเข้ า ถึ งและ
ใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้ง
การร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ
๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่ องมื อที่ เกี่ย วข้องกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้
สามารถทาวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒ นาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้าง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่ างๆ การบริ หารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุ ณภาพชี วิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้องกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้ อมเพื่อพัฒ นาการเรีย นรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้ เรียน
ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์
๒) ขอบเขตและแนวคิดสาคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์
๓) บทบาทและความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบและจั ดการเรีย นรู้ พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิ ตและใช้สื่ อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด การศึ ก ษาแบบร่ว มมื อ กั น สามารถท าวิจั ยและพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้ า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร์
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้ นฐานที่ จาเป็น ต่อการดารงชีวิต การรู้เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต อาชีพ มาใช้ ประโยชน์ในการทางานอย่างสร้างสรรค์
และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัด
การเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกั บอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทางาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานช่างสาหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ์ เป็นต้น
๓) บทบาทและความสาคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
***************************************
๓๙

- 230 -

ภาคผนวก ฉ
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ตารางแสดงความสอดคล+องของปlจจัยพิจารณาที่ใช+ในการจัดทําหลักสูตรกับผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
ปlจจัยพิจารณา
สถานการณ0ภายนอก

ปรัชญามหาวิทยาลัย
ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร0

ปรัชญาคณะศึกษาศาสตร0
ปรัชญาหลักสูตร

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการเรียนรู+คาดหวัง
ลักษณะทั่วไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : การ
บรรลุวิสัยทัศน0ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน” ของประเทศส;งเสริมใหคนไทย
เกิดการเรียนรูอย;างต;อเนื่องตลอดชีวิต สามารถจัดการองค0ความรูทั้งภูมิปkญญา
ทองถิ่น องค0ความรูสมัยใหม; โมเดล “ประเทศไทย 4.0” : การจัดการศึกษาให
เป[น “มหาวิทยาลัย 4.0” พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูและนวัตกรรมใหม; ดวย
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค0
ปkญญา, นําการพัฒนา
จริยธรรม, นําการพัฒนา
ปkญญา, นําการพัฒนาวิทยาศาสตร0เพื่อ จริยธรรม, นําการพัฒนา
ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร0เพื่อธรรมชาติและสังคม
และสังคม
การศึกษา พัฒนาปkญญา คุณธรรม
จริยธรรม, การศึกษา พัฒนาปkญญา
จริยธรรม สรางสรรค0สังคม
คุณธรรม จริยธรรม สรางสรรค0สังคม
การศึกษาสรางครูผูรอบรูชีววิทยา
เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูสู;สังคม
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังเฉพาะทาง

ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณ
ความเป[นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป[นครูนักพัฒนาที่มี
ทักษะการพัฒนาผูเรียน ตนเอง และ
ชุมชน

ELO3 สามารถอธิบายและบูรณาการ
ความรู ทักษะการปฏิบัติ เพื่อจัดการ

ELO2 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบต;อสังคมและมีจิต
สาธารณะ
ELO6 มีความรับผิดต;อตนเอง เพื่อน
ร;วมงานและส;วนรวม สามารถทํางาน
ร;วมกันเป[นทีมไดอย;างมีประสิทธิภาพ
ปฎิบัติการเรียนรูและสราง
ความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนเพื่อปรับ
กระบวนทัศน0การทํางานของครูร;วมกับ
ชุมชน สรุปองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชน
การเรียนรู เพื่อเขาถึงขอมูล ความรู
และบริบทของชุมชน บนฐานชุมชนการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC)
ELO7 สามารถสรางเครือข;ายความ
ร;วมมือและความสัมพันธ0กับผูปกครอง
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังเฉพาะทาง

มคอ 2 ปริญญาตรี
ผลการเรียนรู+คาดหวัง
ลักษณะทั่วไป

เรียนรู และนํานวัตกรรมมาใชในการ
และชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ถ;ายทอดความรูทางชีววิทยาเพือ่ พัฒนา
ผูเรียน
ตนเองและสังคม
ELO4 มีทักษะทางปkญญา สามารถคิด
วิเคราะห0สังเคราะห0 และคนหาคนหา
ขอเท็จจริงโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร0
สามารถพัฒนาตนเองใหเป[นครูผูนําทาง
ปkญญา (Innovative Teacher )ที่มีความ
รอบรู ทันสมัย ทันต;อการเปลี่ยนแปลง
สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนใฝrเรียนรูและ
พัฒนางานอย;างสรางสรรค0
ELO5 ใชวิธีวิทยาทางการวัดและประเมิน
ประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อสรางสรรค0
การเรียนรู นวัตกรรมทางดานชีววิทยา
และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ELO8 สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ สามารถใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห0
ขอมูล และการประเมินผล ในการจัดการ
เรียนรูที่จําเป[นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ELO9 แสดงสมรรถนะในการวิเคราะห0
งานครูชีววิทยา การแสวงหาความรู และ
การจัดการความรูในสถานการณ0ปฏิบัติ
ประสบการณ0วิชาชีพครู
ELO10 สามารถถ;ายทอดความรูทาง
ชีววิทยา โดยใชรูปแบบการสอนที่ทันสมัย
สอดคลองกับกลุ;มผูเรียน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีความรอบรู
มีปkญญารูคิด และเกิดการเรียนรูอย;าง
ต;อเนื่อง
ELO11 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการ
สอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย;างมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร;วมกับผูอื่นอย;าง
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ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังเฉพาะทาง
สรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สถานการณ0ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
ELO12 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครู สรางนวัตกรรม วิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มประสิทธิภาพ

มคอ 2 ปริญญาตรี
ผลการเรียนรู+คาดหวัง
ลักษณะทั่วไป
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ตารางแสดงความสอดคล+องของผลการเรียนที่คาดหวังกับมาตรฐานผลการเรียนรู+และความต+องการของ
ผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ผลการเรียนรู+ที่คาดหลัง มาตรฐานผล
สถานศึกษา/
ของหลักสูตร
การเรียนรู+
นิสิต ผู+ทรงคุณวุฒิ อาจารย& ศิษย&เก'า
ผู+ใช+บัณฑิต
6 ด+าน
ELO1 แสดงพฤติกรรม
ดานที่ 1: 1.1, N/A
การมีจิตวิญญาณความ
1.2
เป[นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป[น
ครูนักพัฒนาที่มีทักษะการ
พัฒนาผูเรียน ตนเอง และ
ชุมชน

ELO2 ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบต;อสังคมและ
มีจิตสาธารณะ

ดานที่ 1:
1.3, 1.4

ELO3 สามารถอธิบาย
และบูรณาการความรู
ทักษะการปฏิบตั ิ เพื่อ
จัดการเรียนรู และนํา
นวัตกรรมมาใชในการ
ถ;ายทอดความรูทาง
ชีววิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม
ELO4 มีทักษะทาง
ปkญญา สามารถคิด
วิเคราะห0สังเคราะห0 และ
คนหาคนหาขอเท็จจริง
โดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร0 สามารถ
พัฒนาตนเองใหเป[นครู
ผูนําทางปkญญา
(Innovative Teacher )

ดานที่ 2: 2.1,
2.2, 2.3

ดานที่ 3: 3.1,
3.2, 3.3

N/A
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ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ผลการเรียนรู+ที่คาดหลัง
ของหลักสูตร
ที่มีความรอบรู ทันสมัย
ทันต;อการเปลี่ยนแปลง
สรางแรงบันดาลใจให
ผูเรียนใฝrเรียนรูและ
พัฒนางานอย;าง
สรางสรรค0
ELO5 ใชวิธีวิทยาทางการ
วัดและประเมิน ประกัน
คุณภาพ และวิจัยเพื่อ
สรางสรรค0การเรียนรู
นวัตกรรมทางดาน
ชีววิทยา และการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ELO6 มีความรับผิดต;อ
ตนเอง เพื่อนร;วมงานและ
ส;วนรวม สามารถทํางาน
ร;วมกันเป[นทีมไดอย;างมี
ประสิทธิภาพ ปฎิบัติการ
เรียนรูและสราง
ความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชน
เพื่อปรับกระบวนทัศน0การ
ทํางานของครูร;วมกับ
ชุมชน สรุปองค0ความรู
เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู
เพื่อเขาถึงขอมูล ความรู
และบริบทของชุมชน บน
ฐานชุมชนการเรียนรูเชิง
วิชาชีพ (PLC)

มาตรฐานผล
การเรียนรู+
6 ด+าน

นิสิต

ดานที่ 3:
3.4, 3.5, 3.6

N/A

ดานที่ 4: 4.1,
4.2, 4.3

N/A

ผู+ทรงคุณวุฒิ อาจารย& ศิษย&เก'า

สถานศึกษา/
ผู+ใช+บัณฑิต
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ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ผลการเรียนรู+ที่คาดหลัง
ของหลักสูตร
ELO7 สามารถสราง
เครือข;ายความร;วมมือ
และความสัมพันธ0กับ
ผูปกครองและชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ELO8 สามารถใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห0ขอมูล และการ
ประเมินผล ในการจัดการ
เรียนรูที่จําเป[นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
ELO9 แสดงสมรรถนะใน
การวิเคราะห0งานครู
ชีววิทยา การแสวงหา
ความรู และการจัดการ
ความรูในสถานการณ0
ปฏิบัติประสบการณ0
วิชาชีพครู
ELO10 สามารถถ;ายทอด
ความรูทางชีววิทยา โดย
ใชรูปแบบการสอนที่
ทันสมัยสอดคลองกับกลุ;ม
ผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเต็มตามศักยภาพ มี
ความรอบรู มีปkญญารูคิด
และเกิดการเรียนรูอย;าง
ต;อเนื่อง

มาตรฐานผล
การเรียนรู+
6 ด+าน
ดานที่ 4:
4.4, 4.5

ดานที่ 5:
5.1, 5.2, 5.3

นิสิต
N/A

N/A

ดานที่ 6: 6.1,
6.2, 6.3

ดานที่ 6 :
6.4, 6.5

N/A

ผู+ทรงคุณวุฒิ อาจารย& ศิษย&เก'า

สถานศึกษา/
ผู+ใช+บัณฑิต
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ความสอดคล+องกับความต+องการของผู+มีส'วนได+ส'วนเสีย
ผลการเรียนรู+ที่คาดหลัง
ของหลักสูตร

มาตรฐานผล
การเรียนรู+
6 ด+าน
ดานที่ 6:
6.6, 6.7

นิสิต

ผู+ทรงคุณวุฒิ อาจารย& ศิษย&เก'า

ELO11 แสดงสมรรถนะ
N/A
ในการปฏิบัติการสอน ใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารอย;าง
มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานร;วมกับผูอื่น
อย;างสรางสรรค0 และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
สถานการณ0ปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษา
ELO12 แสดงสมรรถนะ
ดานที่ 6 :
N/A
การปฏิบัติงานในหนาที่ครู 6.8, 6.9, 6.10,
สรางนวัตกรรม วิจัยเพื่อ
6.11
พัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปkญญา
ดานทักษะความสัมพันธ0ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานวิธีการจัดการเรียนรู

สถานศึกษา/
ผู+ใช+บัณฑิต
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ภาคผนวก ช
ข+อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว'าด+วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

