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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัส  :   25501791100533 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in Chemistry 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ค.บ. (เคมี) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Education (Chemistry) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Ed. (Chemistry) 

 

3. วิชาเอก - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

-  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
-  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559   

 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

 ในการประชุมครั้งที่ ว2/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
-  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี  
   ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
-  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
-  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
   ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564 
 

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

 หมายเหตุ  องค์กรวิชาชีพอาจก าหนดเงื่อนไข  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง
จากเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายณรงค์ วงษ์พานิช 3760100079120 
 

อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
วท.ม. (การสอนเคมี)   
กศ.บ. (เคมี)          

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
2530 
2527 

2 นางสุธิดา ทองค า  3700100460249 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

ค.บ.  (เคมี)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2556 
 

2544 
3 นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล                    3141500143000 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 

วท.บ. (เคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2539 

4 นายพิชิต สุดตา 3451100596284 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
2550 
2546 

5 นางสาวเวธกา เช้าเจริญ 1102000792372 
 

อาจารย์ วท.ด. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

2558 
2551 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กล่าวถึ ง                    
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้ง                    
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้ งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อ                           
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ใน                
ศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้
รวมไปถึงสร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ส่งเสริม
ให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการศึกษา 
ซึ่งบทบาทหน้าที่ของครูจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจไปพัฒนาการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์วิชาการและวิชาชีพครูควบคู่
กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์และ           
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของระบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 
โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐาน
การเรียนรู้ ในอันที่จะผลิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่มีสมรรถนะและมีศักยภาพให้แก่สังคมไทย
ต่อไป 

 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า          
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง              

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งใฝ่รู้ เป็นครูดีครูเก่ง            
มีความรู้และใฝ่รู้มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและเป็น
ผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง         
มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่ งยืน สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหน้าที่              
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูโดยเน้นการพัฒนาบัณฑิต
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้ง
ทางด้านสังคมธุรกิจและศิลปวัฒนธรรมอนาคต  ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี              
จะส่งผลในการผลิตก าลังคนที่เป็นนักการศึกษาเคมีที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้าน
เคมี ในสถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการผลิตครูทางเคมีที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น               
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ 
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโน โลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ             
คณ ะเท คโน โลยี ก าร เกษตร คณ ะวิ ศวกรรมศาสตร์ และ เทค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                    
และคณะพยาบาลศาสตร์  
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์ 
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด
รายวิชา  

 
 

 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ครูเคมีเป็นผู้สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ คู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและน าความรู้สู่สากล 
 

1.2 ความส าคัญ   
ครูเคมีเป็นวิชาชีพท่ีมีความส าคัญต่อประเทศชาติ ดังนั้นการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาทางเคมีทุกระดับควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีท่ี
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะเป็นไปตาม
แผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มี คุณ ธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มี ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ                   
มีความรับผิดชอบต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
1.3.2 มีความอดทน ใจกว้าง มีจิตวิทยาศาสตร์ เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านเคมีตลอดจน 
การปฏิบัติงานร่วมกับนักเรียนและผู้ร่วมงานอื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
1.3.3 มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมีอย่างลึกซึ้งและระเบียบวิธีทาง
เคมีเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ทางเคมีแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตลอดจน
ปัญหาอื่น มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้ง มีภาวะผู้น า แสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสม
และปฏิบัติได้ 
1.3.5 มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพและ
สังคมอย่างสมเหตุสมผลโดยการบูรณาการทางเคมีแบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 1.3.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ท้ังหลายเพื่อพัฒนา
สมรรถนะตนเองและวิชาชีพ 
 1.3.7 มีความสามารถในการบูรณาการรูปแบบการจัดการการเรียนการสอน รวมท้ังเทคนิคกลวิธี
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพจริง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร               
ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าท่ี สกอ. และคุรุสภา 
ก าหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
แผนพัฒ นาการศึกษาแห่ งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  
2 . ติ ดตามป ระ เมิ นห ลัก สูตรอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร            
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เป ล่ี ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม
เศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงในสังคม
และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เป ล่ี ย น แ ป ล งท า ง สั ง ค ม
เศ รษ ฐกิ จ ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง
ภายในและภายนอก 

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและ บริการ
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และ เจตค ติ ท่ี ทั น สมั ย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการแก่องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก าร เรี ย น รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียน       
การสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)  
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี  
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

                     ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
                     ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

        (ภาคผนวก ช หมวด 10) 
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ช หมวด 4) 

2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ช หมวด 7) 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้ เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จาก
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง 
2.2.2 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็น                     
ผู้ก าหนด 
2.2.3 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่คณะก าหนด 
2.2.4 มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู 
2.2.5 มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
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2.2.6 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ช  หมวด 2) 

 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา 

1) นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและการสื่อสาร 
2) ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน  
3) ปัญหาการปรับตัวในการเรียน 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาจัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษาแนะแนวโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ
คณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 

1) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มี พ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ          
โดยจัดอบรมปรับพื้นฐานในช่วงแรกเข้าและระหว่างการศึกษา  
2) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
3) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน โดยจัดให้มีการให้
ค าปรึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 25 25 

หมายเหตุ พิจารณาจากเกณฑ์ มคอ.1 ประกอบการก าหนดจ านวนนักศึกษา 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 

550,000 1,100,000 1,650,000 2,200,000 2,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
(รายหัวนักศึกษา) 

75,000 150,000 225,000 300,000 300,000 

เงินเดือนบุคลากร 3,000,000 3,090,000 3,180,000 3,270,000 3,360,000 
รวมรายรับ 3,625,000 4,340,000 5,055,000 5,770,000 5,860,000 

* ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 22,000 บาท/ คน/ ปีการศึกษา 
  

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
หมวดเงิน 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ      
    เงินเดือนบุคลากร 3,000,000 3,090,000 3,180,000 3,270,000 3,360,000 
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 
    ค่าใช้สอย 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 
    ค่าวัสด ุ 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 
          รวม(ก) 3,300,000 3,390,000 3,630,000 3,720,000 3,810,000 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
    ค่าท่ีดิน - - - - - 
    ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม(ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) + (ข) 3,500,000 3,590,000 3,830,000 3,920,000 4,010,000 
จ านวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้ 

53,857 บาท / คน / ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)   
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

 

      หมายเหตุ  
1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว

ปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
          เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู  22 หน่วยกิต 
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  15 หน่วยกิต 

2.2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ   40 หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก  20 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English 
Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English in Daily Life 

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
English in General Situations 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
English in Workplace 

3 (1-2-6) 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication   

3 (1-2-6) 

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์  
Thai for Critical thinking  

3 (1-2-6) 

หมายเหตุ 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ

สื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
 3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตต

ลอดหลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 
รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 
รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 
 5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ก าหนดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 
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โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่นๆท่ีใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง  
จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 
หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี 

1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 
หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/
ปฏิบัติ   

จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 

Recreation In Daily Life 
3 (1-2-6) 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต 
Life skills and personal development in a dynamic world 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร  
Communication Psychology 

3 (1-2-6) 

  

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

King Wisdom for Local Development 
3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

2310030
  

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน 
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   
Basic Knowledge of Laws 
 

3 (1-2-6) 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

Digital Media Production and Media Literacy 
3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

Sports for Health Development 
3 (1-2-6) 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 
Environment and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน 
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
Thai cooking and International cooking 

3 (1-2-6) 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ  
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 
Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
Renewable Energy and Energy Saving 
 

3 (1-2-6) 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Innovation Creative for local development 
3 (1-2-6) 

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร 
Conscious mind and Traffic Discipline 

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด 
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3 (1-2-6) 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

2.1.1) วิชาชีพครู     22 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 

Teacher for Modern Society 
2 (1-2-3) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 
Education philosophy 

2 (1-2-3) 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
Advancing Psychology for Learning and Improve Lives 

2 (1-2-3) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21 
Language and Culture for Teachers in 21st century 

2 (1-2-3) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
Competency Based Curriculum Development 

2 (1-2-3) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
Innovation and Technology Digital for Education 

3 (1-2-6) 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency based Instructional 

3 (2-2-5) 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
Competency Based Learning Measurement and Evaluation 

2 (1-2-3) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

3 (2-2-5) 

1004901 คุรุนิพนธ์ 
Self-Development Report  

1 (0-2-1) 
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2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     15 หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 

Practicum in Profession of Teaching 1 
1 (90) 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
Practicum in Profession of Teaching 2 
 

1 (90) 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
Practicum in Profession of Teaching 3 

1 (90) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

6 (540) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

6 (540) 

 

2.2) กลุ่มวิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
2.2.1) วิชาเอกบังคับ       40 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4021107 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 
3 (2-3-4) 

4031117 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับครู 
Fundamental Biology for Teacher 

3 (2-2-5) 

4011109 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับครู 
Fundamental Physics for Teacher 

3 (2-2-5) 

4041103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Basic Mathematics for Teacher 

3 (3-0-6) 

4022306 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

3 (2-3-4) 

4021201 เคมีอนินทรีย์ 
Inorganic Chemistry 

3 (2-3-4) 

4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 
Analytical Chemistry for Teacher 

3 (2-3-4) 

4022501 ชีวเคมี 
Biochemistry 

3 (2-3-4) 

4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry 

3 (2-3-4) 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 
English for Chemistry Teacher 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 

Research Methodology in Chemistry 
3 (2-2-5) 

4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี 
Chemistry Learning Management 

2 (1-2-3) 

4023904 โครงการวิจัยทางเคมี 
Research Project in Chemistry 

2 (0-4-2) 

4023903 สัมมนาทางเคมี 
Seminar in Chemistry 

1 (0-2-1) 

4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคมี 
STEM Education for Chemistry Teacher 

2 (1-2-3) 
 

 

2.2.2) วิชาเอกเลือก  20 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4024301 เคมีพอลิเมอร์ 

Polymer Chemistry 
3 (2-2-5) 

4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 
Instrumental Methods of Chemical Analysis 

3 (2-2-5) 

4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Chemistry and Community Products 

3 (2-2-5) 

4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 
Spectroscopy for Organic Chemistry 

3 (2-2-5) 

4023709 เคมีเกี่ยวกับสี 
Color Chemistry 

3 (2-2-5) 

4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 
Petrochemical Technology 

3 (2-2-5) 

4023711 เคมีอุตสาหกรรม 
Industrial Chemistry 

3 (2-2-5) 

4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
Science Communication 

3 (2-2-5) 

4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Natural Product Chemistry 

3 (2-2-5) 

4023712 เคมีเครื่องส าอาง 
Cosmetic Chemistry  

3 (2-2-5) 

4021108 ความปลอดภัยทางเคมี 
Chemical Safety 

2 (1-2-3) 

4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 
Computer Application in Chemistry 
 

2 (1-2-3) 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                    หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 

Media Production and Innovation in Chemistry 
2 (1-2-3) 

4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 
Integrated Chemistry Activity Management 

3 (2-2-5) 

4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry 

3 (2-2-5) 

4023703 เคมีอาหาร 
Food chemistry 

3 (2-2-5) 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา

ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 

 

 3.1.4  การจัดแผนการศึกษา 
 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 1 2 3 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4021107 หลักเคมี 3 2 3 4 
4031117 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับครู 3 2 2 5 
4041103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3 0 6 

รวม 17 10 11 35 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  21 
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ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1063402 ปรัชญาการศึกษา 2 1 2 3 
1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต 
2 1 2 3 

1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 0 90 0 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4011109 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับครู 3 2 2 5 
4021201 เคมีอนินทรีย์ 3 2 3 4 
4022306 เคมีอินทรีย์ 3 2 3 4 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

…………… วิชาเอกเลือก 2 1 2 3 

รวม 22 11 18 34 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  29 

 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู
ในศตวรรษ 21 

2 1 2 3 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 0 90 0 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3 2 3 4 
4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2 3 4 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 

…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

รวม 21 10 16 34 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  26 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 
…………… หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

2 1 2 3 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกบังคับ) 

4022501 ชีวเคมี 3 2 3 4 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก 

…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

รวม 20 10 15 35 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  25 

 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

3 1 2 6 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 2 2 5 
1043406 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
2 1 2 3 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 3 3 0 6 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3 2 2 5 
4023903 สัมมนาทางเคมี 1 0 2 1 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

(วิชาเอกเลือก) 

…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

…………… วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

รวม 21 13 14 36 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  27 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 

3 2 2 5 

1004901 คุรุนิพนธ์ 1 0 2 1 
1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 0 90 0 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคมี 2 1 2 3 
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี 2 0 4 2 
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี 2 1 2 3 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน

(วิชาเอกเลือก) 

…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 
…………… วิชาเอกเลือก 3 2 2 5 

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

…………… วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

รวม 20 10 18 29 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  28 

 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 

6 0 540 0 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  540 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 

6 0 540 0 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์  ไม่น้อยกว่า  540 
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3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1 นายณรงค์ วงษ์พานิช 3760100079120 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี 
วท.ม. (การสอนเคมี)   
กศ.บ. (เคมี)          

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
2530 
2527 

28 28 28 26 

2 นางสุธิดา ทองค า  3700100460249 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ค.บ.  (เคมี)   

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2556 
2544 

24 24 24 24 

3 นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล                    3141500143000 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2539 

30 30 30 30 

4 นายพิชิต สุดตา 3451100596284 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
2550 
2546 

24 24 24 24 

5 นางสาวเวธกา เช้าเจริญ 1102000792372 
 

อาจารย ์ วท.ด.(ชีวเคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   

2558 
2551 

30 30 28 28 

หมายเหตุ :  ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1 นายณรงค์ วงษ์พานิช อาจารย ์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี 
วท.ม. (การสอนเคมี)   
กศ.บ. (เคมี)          

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
2530 
2527 

28 28 28 26 

2 นางสุธิดา ทองค า  อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ค.บ.  (เคมี)   

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2556 
2544 

24 24 24 24 

3 นางวัชราภรณ์ ประภาสะโนบล                    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2539 

30 30 30 30 

4 นายพิชิต สุดตา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
2550 
2546 

24 24 24 24 

5 นางสาวเวธกา เช้าเจริญ อาจารย ์ วท.ด.(ชีวเคมี) 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี  

2558 
2551 

30 30 28 28 

6 นางสาวพูนศิริ ทิพย์เนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์)  
วท.บ. (เคมี)   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2544 
2540 

16 16 16 16 

7 นางบุษกร อุ๋ยวงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมเีทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2558 
2540 
2536 

28 28 28 28 

8 นางบุษราคัม สิงห์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ) 

วท.ม. (เคมีอินทรีย์)  
วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2546 
 

2541 
2538 

30 30 30 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

9 นางศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (เคมีอินทรีย์)  
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2548 
2542 

32 30 28 28 

10 นายกฤษณะ พวงระยา้ อาจารย ์ วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)  
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2553 
2541 

28 28 28 28 

11 นางสาววรรณา วัฒนา อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2558 
2546 

32 32 30 30 
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3.2.3 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 

1 นายปัญญา  ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (หลักสตูรและการสอน) 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี

2553 
2537 
2530 

24 26 24 30 
 

2 นางสุมาลี พงศ์ตยิะไพบูลย ์ อาจารย ์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2536 
2529 
2526 

24 24 24 24 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วยการสังเกต 

การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาขาวิชา
เฉพาะประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศการบูรณาการความรู้ใน
การจัดท าแผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียนการจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การภาคสนาม 
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษา

ครูต้องปฏิบัติจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย 
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
และการประเมินผล การจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะได้แก่ความสามารถในการพัฒนางานให้
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 

4.2 ช่วงเวลา 
 

ช่วงเวลา รายวิชา 
ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 

1 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
2 1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
3 2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 
4 1  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
4 2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 

(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ สัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง 

(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 หน่วยกิต 540 ชั่วโมง  

(36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็งโดยการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เสริมความเป็นครู ทั้งที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ
หรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่
จัดขึ้นโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ  

4.4.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
4.4.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
4.4.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4.4.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
4.4.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
4.4.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
4.4.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
4.4.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
4.4.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
4.4.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
4.4.11 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้ศาสตร์บูรณาการทั้ง
ศาสตร์วิชาเอกด้านเคมี และศาสตร์ด้านการสอนวิชาเคมีเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาองค์ความรู้และน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรท า
วิจัยในหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) คือ วิชาโครงการวิจัยทางเคมี (4023904) เป็นรายวิชาที่เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสร้างผลงานวิจัยทางเคมี  
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ฝึกให้ผู้เรียนมีจริยธรรมในการวิจัย มีกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้ระเบียบวิธีในการวิจัย 
สามารถเลือกใช้สถิติในการวิจัย ตลอดทั้งสามารถออกแบบและวางแผนการท าโครงการวิจัยทางเคมีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการจัดท ารายงานการวิจัย และสามารถน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
2) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความ
โปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอ
มูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

5.2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาและมโนทัศน์ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้เฉพาะสาขาวิชา การจัดการ
เรียนรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา การเสริสร้างศักยภาพนักเรียน สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับครู ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์
ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งและติดตาความก้าวหน้าทางวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
(2) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(2.1) เคมีอินทรีย์ 
(2.2) เคมีอนินทรีย์ 
(2.3) เคมีวิเคราะห์ 
(2.4) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับเคมี 
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5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้ น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
2) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วิเคราะห์ เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศทั้ งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

5.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
2) น าทักษะศตวรรษ ที่ 21 มาใช้ในการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง
และสังคม เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) 
และทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นต้น และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.3 ช่วงเวลา 
  

รหัส ชื่อรายวิชา ช่วงเวลาที่เรียน 
4023904 วิชาโครงการวิจัยทางเคมี ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 
 
 
 
 

5.5 การเตรียมการ 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ออกแบบและเตรียมการเพ่ือจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ส่วนของรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมีไว้ดังนี้ 

 5.5.1 หลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
รายวิชา  
5.5.2 นักศึกษาเลือกประเด็นการวิจัยที่สนใจ โดยเน้นหัวข้อการวิจัยที่ทันสมัย มีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการพัฒนาศาสตร์ทั้งทางด้านเคมีหรือศาสตร์การสอนเคมี  
5.5.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจ านวน 1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่เกินกว่า 2 คน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าที่มีความรู้             
ความเชี่ยวชาญสัมพันธ์กับหัวข้อการวิจัย 
5.5.4 เมื่อนักศึกษาในหลักสูตรมีหัวข้อการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ด าเนินการสอบ
โครงร่างงานวิจัยก่อนด าเนินการท าวิจัยเต็มรูปในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา  (oral 
examination) ที่มีคณะคณะกรรมการสอบ ซึ่งท าโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย
อย่างน้อย 3 คน และลงนามในค าสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาเคมี   
5.5.5 เมื่อนักศึกษาด าเนินการวิจัยขั้นเต็มรูปจนกระทั่งสามารถสรุปผลการวิจัยอย่างสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  ด าเนินการสอบวิจัยในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา (oral 
examination) ที่มีคณะกรรมการสอบ ซึ่งท าโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบงานวิจัยอย่างน้อย 3 
คน ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งโดยคณบดีหรือประธานสาขาวิชาเคมี  ซึ่งคณะกรรมการสอบอาจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย หรืออาจแต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หมายเหตุ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมีอาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (หน่วยกิต) 
4023904 วิชาโครงการวิจัยทางเคมี 2 (0-4-2) 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 การประเมินผลรายรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2553 (หมวด 7 ข้อ 32)  โดยเน้นการประเมินผลจาก 
สมรรถนะทางด้าน 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

หมายเหตุ รูปแบบของกระบวนการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาโครงการวิจัยทางเคมี และ               
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้เน้นสมรรถนะหลักเป็นส าคัญ และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิ ชาชีพครูท่ีเข้มแข็ง          
มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 

2. เป็นคนดีมีคุณธรรม  
ยึดมั่นในวิชาชีพครู 

มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
อุดมกาณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการ
เรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 

3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาด
รู้และมีปัญญา 

เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
การเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น         
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ี
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

เป็นผู้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง  
มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม           
รู้เท่าทันส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปล่ียนแปลงของสังคมและ
ของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถ
แสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเอง ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5. เป็นผู้มีความสามารถ
สูงในการจัดการเรียนรู้ 

เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผน
และจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอน  
รวมถึงการใช้ เทคนิค วิธี การจัดการเรียนรู้  กิ จกรรมการเรียนรู้ ท่ี    
หลากหลาย  ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้าม
ศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรมและการวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี 
(TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา  พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
6. เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง

และใส่ใจสังคม 
มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล รู้คุณค่าและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และ ท้ อ งถิ่ น  มี จิ ตอ าสาและด า เนิ น ชี วิ ตต าม วิ ถี ป ระชาธิป ไต ย                     
มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
เคารพสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ์ มีจิตส านีกเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคัญต่อการด ารงตนและ

การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ

สังคม 
1.3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
1.4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังทางกาย ทางวาจา และทาง

จิตใจ 
1.5) ปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และ           

มีการฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
2.2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
2.3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 
กรุณาและความเสียสละ 
2.4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2.5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
2.6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
2.7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
2.8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2.9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) การให้คะแนนการเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
3.2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3.3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่างๆ 
3.4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
3.5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
3.6) ประเมินจากการแต่งกาย 
3.7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลง           

ข้อค้นพบ 
2.1.2 ด้านความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี

ท่ีเป็นพื้นฐานชีวิต 
1.2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา และน ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ   
1.3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ               

และระดับนานาชาติ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

2.1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด         
องค์ความรู้ 

2.2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการน าเสนอผลการศึกษา 
2.3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะ           

การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน 
2.4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหา

จากสถานการณ์จริง 
2.6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น  Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
2.7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
3.2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
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3.3) ประเมินจากงาน รายงานท่ีมอบหมาย 
3.4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
3.5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
3.6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่างๆ               

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละรายวิชา 
3.7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
1.2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
1.3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
1.4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

ในการแก้ปัญหา 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง 

2.2) การสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ท่ีส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

2.3) การศึกษาค้นคว้าจากส่ือท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ท ารายงาน 

2.4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่าง           
เป็นระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
3.2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการ            

ฝึกปฏิบัติจริง 
3.3) ประเมินจากผลงานท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
3.4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายใหศึ้กษาค้นคว้า 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
1.2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่มท้ังในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
1.3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
1.4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่ างเหมาะสมกับบทบาท หน้าท่ี  และ            

ความรับผิดชอบ   
1.5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
1.6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
2.1) กิจกรรมค่าย เพื่อ ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็น ผู้น า และ           

การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
2.2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม

ทักษะการอยู่ในสังคม 
2.3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
2.4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
2.5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่ง         

สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
2.6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับ            

ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
2.7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
3.1) ประเมินจากการรายงานหน้าช้ันเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
3.2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
3.3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3.4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อื่น 
3.5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝึกภาคสนาม 
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2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1) สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อก าจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

1.2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายในการติดต่อส่ือสาร สนทนาการและ
ท างานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็น การประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคช่ันท่ี
เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ท้ังโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3) สามารถผลิตส่ือ (และได้ผลิต) ส่ือดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามค าแนะน า
และสามารถทดลองท าได้ 

1.4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารท้ังการพูด การฟัง        
การเขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

1.5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

1.6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลใน          

การตัดสินใจแก้ปัญหา 
2.2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.3) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือการสอน 
2.4 ) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์  (Experiential Learning) ให้ ผู้ เรียน

ประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
2.5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function : EF) 
2.6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
2.7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) ประเมินจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
3.2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ

ผลงาน 
3.3) ประเมินผลจากผลงานท่ีได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ 
3.4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์                          

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                          

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                          

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                          

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกจิ                          

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องด่ืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์          

ต่องาน ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  

1.3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ         
คนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่ นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน                
การด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างาน
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม            
บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้ สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม               
มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ขัอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
2.3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
2.4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
2.5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)  
2.7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
2.8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 
3.2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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3.3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
3.5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
3.6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.2.2 ด้านความรู้ 

1) การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา             
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้            
เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้            
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับครู  ทักษะการนิ เทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทั ล            
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน  ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ             
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้
ในการประยุกต์ใช้ 

1.2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาและ        
มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้เฉพาะ
สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา การเสริสร้างศักยภาพ
นักเรียน ส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับครู ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซึ้งและติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถ
บูรณาการความรู้ท่ีครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
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(1) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(2) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(2.1) เคมีอินทรีย์ 
(2.2) เคมีอนินทรีย์ 
(2.3) เคมีวิเคราะห์ 
(2.4) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี 

1.3) มีความรู้  เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ ร่วมกันบนพื้นฐาน           
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง         
ของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

1.4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร        
ตามมาตรฐาน 

1.5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2.2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
2.3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
2.4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
2.6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
2.7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
2.8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)  
2.10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning) 
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
3.1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
3.2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3.3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
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3.4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1.1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล

ท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและ           
ก้าวทันกับการเป ล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิ ทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม 
(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้  หลักการ        
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

1.2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
1.3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม       

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
2.2) การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills) 
2.3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
2.4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
2.5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
2.6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL)  
2.7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) 
2.8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
2.9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
2.10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
2.11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 
2.12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง

วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
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3.2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3.4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
3.5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มี วุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
1.2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ัง         
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

1.3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
2.1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
2.2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
2.3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
2.4) การให้ความเห็นและการรับฟั งความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 

(Reflective thinking) 
2.5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
2.6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
2.7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
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3.3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน         
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
1.1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
1.2) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง         

กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา          
การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือ
นวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

1.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก

ข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์ 
2.2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานท่ีน าเสนอ 
2.4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ    

ด้านการศึกษา 
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3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาท่ี 
มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด 

หลักสูตร 
2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
1.1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพื้นท่ี 

1.2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ 
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด 
และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดทางกาย 

1.3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบั ติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

1.4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ 
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

1.5) สามารถ จัดการเรี ยนการสอน ให้ นั ก เรี ยน มี ทั กษ ะศตวรรษ ท่ี  21  เช่น              
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน       
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
2.1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 

learning: WIL) 
2.2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก        

วิธีสอนกับเทคโน โลยี  (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) 

2.3) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 

Learning: WIL) 
2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
2.6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
2.7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
3.1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
3.2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3.3) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 
3.4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()  

รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู 

1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม ่                         

1063402 ปรัชญาการศึกษา                         

1052503 จิตวิทยาข้ันสูงเพ่ือการเรียนรู้ และการ
พัฒนาชีวิต 

                        

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 
21 

                        

1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ                         

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 

                        

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                         

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

                        

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                         
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

1004901 ครุุนิพนธ์                         

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                         

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                         

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3                         

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1004807 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

2.2 กลุ่มวิชาเอก 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

4021107 หลักเคมี                         

4031117 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับครู                         

4011109 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับครู                         

4041103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                         

4022306 เคมีอินทรีย์                         

4021201 เคมีอนินทรีย์                         

4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู                         

4022501 ชีวเคมี                         

4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์                         
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคม ี                         

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคม ี                         

4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี                         

4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี                         

4023904 โครงการวิจัยทางเคม ี                         

4023903 สัมมนาทางเคมี                         

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
4021108 ความปลอดภัยทางเคมี                         

4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี                         

4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรทางเคม ี                         

4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบรูณาการ                         

4024301 เคมีพอลิเมอร์                         

4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ                         

4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน                         

4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์                         

4023709 เคมีเก่ียวกับสี                         

4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคม ี                         

4023711 เคมีอุตสาหกรรม                         

4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร ์                         
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รายวิชา\ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

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

4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                         

4023712 เคมีเครื่องส าอาง                         

4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม                         

4023703 เคมีอาหาร                         

 



หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรีว่าด้วย                

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

2.2) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
2.3) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของแต่ละ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี               

พ.ศ.2553 หมวดที่ 10 การส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
1. มีความประพฤติดี 
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
7. สอบผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก

เวลาปกติ 
 



หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
1.2 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ ท่ี ไม่มี ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู                  

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส     
1.4 การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิและ         

การแต่งต้ังอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ    
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับ      
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
2.1.2 ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน              
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด              
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุม
วิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 



 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  

 ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์             
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  และต้อง
ประจ าอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติขออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
เสนอขออนุมัติความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

4. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
การด า เนิ น เพ่ื อการประกันคุณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ  
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2. บัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจะสะท้อนไปที่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานท า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1. คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ .2  ซึ่ งค รอบ คลุ มม าตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้  6  ด้ าน  
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้                 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ                 
6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 

นับจ านวนบัณ ฑิ ตที่ ได้ งานท าหรือประกอบอาชีพ อิสระ               
ภายใน 1 ปี และค านวณร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าเทียบกับ
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

3. นักศึกษา  
 ความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ             
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1. การรับนักศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้อง

กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีเกณฑ์ที่และเครื่องมือใช้ใน
การคัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี 
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พ้ืนฐาน การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
อัตราการออกกลางคันน้อย   
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
3. มีระบบการดูแลให้ค าปรึกษาและระบบการป้องกันหรือ       
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ        
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4.  อาจารย์ 
 ปัจจัยที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต คือ อาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิจกรรม          
การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1. ระบบการรับอาจารย์ 

    มีการก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไก
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ 
    มีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
    มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 

2. คุณภาพของอาจารย์ 1. ร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสุ ตรที่ มี คุณ วุฒิ          
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง     
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3. ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

3. ผลที่เกิดกับอาจารย์ มีอัตราก าลังของอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนัก
สึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการด าเนินการ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน การด าเนินการ 
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร มีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  

ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา      
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ      
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษาและตลาดแรงงาน 

2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้ รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง   
2. มีกระบวนการการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4 
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย       
การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. การประเมินผู้เรียน มีระบบการประเมินที่มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงและ     
มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นั กศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 

4. ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2  

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  เช่น ห้องเรียน  
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ พั กของนั กศึ กษ า  เป็ น ต้ น  และความพร้อมของอุปกรณ์  เทค โน โลยี และ                      
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์  วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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 6.1  การบริหารงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมินผล การด าเนินการ 
มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้ อต ารา สื่ อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
ก า รส อ น ใน ชั้ น เรี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง           
สภาพ แวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
เงิ น ร า ย ได้ เ พ่ื อ จั ด ซื้ อ ต า ร า  สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้น เรียนและสร้างภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1.  สถานที่ 
 

ล าดับ อาคารสถานที่ จ านวนห้องที่มีอยู่ 
1 อาคาร 4   10 
2 อาคาร 7   12 
3 อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 24 

 

6.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องฉายแผ่นใส 3 เครื่อง 
2 จอฉายแผ่นใส 3 เครื่อง 
3 คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
4 สแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
5 พรินท์เตอร์ 3 เครื่อง 
6 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 2 เครื่อง 
7 กล้องวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
8 เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง 
9 โทรทัศน์ 20 นิ้ว 3 เครื่อง 
10 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 เครื่อง 
11 ล าโพงขยายเสียงแบบหิ้ว 5 เครื่อง 
12 ไมค์ 2 เครื่อง 
13 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
14 เครื่อง HPLC 3 เครื่อง 
15 เครื่อง Gas - chromatography 1 เครื่อง 
16 เครื่อง UV - Vis Spectrophotometer 3 เครื่อง 
17 Atomic Absorption Spectrometer 1 เครื่อง 
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ล าดับ อุปกรณ์การสอน จ านวนที่มีอยู่ 
18 Bomb Calorimeter 1 เครื่อง 
19 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง 
20 FTIR 1 เครื่อง 
21 Oven 4 เครื่อง 
22 Refractometer 1 เครื่อง 
23 Automatic Titrator 2 เครื่อง 
24 Spay Drier 1 เครื่อง 
25 Extraction Apparatus 1 เครื่อง 
26 ชุด Thin - layer Chromatography 5 เครื่อง 
27 Electrophoresis Apparatus 3 เครื่อง 
28 C.O.D. Test Set 1 เครื่อง 
29 Oven Vacuum 1 เครื่อง 
30 Turbidity Meter 2 เครื่อง 
31 Freeze Dyer 1 เครื่อง 

 
 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 

เกณฑ์การประเมินผล การด าเนินการ 
1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 
2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน 
การสอนและจ านวนนักศึกษา 
3 . มี จ าน วน เค รื่ อ งมั ล ติ มี เดี ย โป ร เจค เตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ  และ
กระดาน อัจฉริ ยะ  และคอม พิ ว เต อร์พ กพ า 
(Tablet) เพี ยงพอ ต่ อจ านวนห้ องเรียนและ
นักศึกษา 
4. มีจ านวนหนั งสือ ต าราเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 
5 .  มี ก า ร สื บ ค้ น ผ่ า น ฐ า น ข้ อ มู ล โ ด ย มี                
ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการยืม-คืนหนังสือ ต ารา และเอกสารทาง
วิชาการด้านการศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น 
6. มีโรงเรียนส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อย่างน้อย 1 โรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่าย
เพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 
 

1. อาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน  
 
2. สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
 
3. สื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
4. หนังสือห้องสมุด 
 
5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 
ต ารา และเอกสารทางวิชาการด้านการศึกษา 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
 
6. โรงเรียนส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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เกณฑ์การประเมินผล การด าเนินการ 
7. มีห้องประจ าหลักสูตร 
8 . มี ห้ อ งสมุ ด คณ ะ/พ้ื น ที่ ใน ก าร ให้ บ ริ ก าร        
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา 
9 . มี พ้ื น ที่ ส่ ง เส ริม กิ จ กรรมการ เรี ยน รู้  เช่ น
เว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนเพียงพอตามจ านวนนักศึกษา 

7. จัดให้มีห้องประจ าหลักสูตร 
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา 
9. จั ด พ้ืนที่ ส่ งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น 
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน  

 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบอินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มี รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนใน  แต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้ านศาสตร์วิช าครูและวิทยาการ          
การจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(12) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(13) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(14) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลร้อยละ 100 

  X X X 

 



หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน      
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้    
ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน         

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและจะต้องออก               

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จ านวน 1 ภาคการศึกษา           
โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7           

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี           
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 4 ปี 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต           

จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของ
รายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่ งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย                 
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระท า
ทุก 4 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก  
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

Basic English 
Non-Credit  

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อื่น การตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารในสถานการณ์ท่ี
คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The use of words, sentences, and English grammar basics required in 
daily life particularly in the factual section, introducing oneself and 
others, the answer questions about personal information, as well as the 
use of English for communication in a familiar situation, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
 English in Daily Life  

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบ้ืองต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน           
เพื่อใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence 
patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220202     ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
 English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวน          
และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 



67 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2220203    ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ ท่ีไม่ คุ้นเคยการใช้ประโยคท่ีมี โครงสร้างท่ีซับซ้อน           
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

2220510 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร    3 (1-2-6) 
 Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลัก
จากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดส่ือสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา     
การใช้น้ าเสียงในการพูดส่ือสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication property according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use 
critical thinking in things that being seen, speaking with positive 
communication on various occasions, and in various language levels. Using 
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read 
for comprehension from various types of writing, writing various types of 
works according to the principles of writing, having manners for listening, 
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2220520 ภาษาไทยเพือ่กิจธุระ  3 (1-2-6) 
 Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่างๆ โดยเน้นการพูด
การเขียนในโอกาสต่างๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ การส่ือสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The development of language skills to effectively with occupation 
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business 
negotiations, business letter writing, business communication through 
writing, writing of the press releases on business, business 
communications and business negotiation in real situations through 
social media, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
 

2220530 ภาษาไทยเพือ่การคิดวิเคราะห์    3 (1-2-6) 
 Thai for Critical Thinking 

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารท่ีได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
น าเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเคราะห์การฟังเพื่อการตีความ     
การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์
การอ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการส่ือสารในสังคมออนไลน์
และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toward the processes of analytical thinking and 
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis, 
listening for interpretation, the use of judgment for listening including 
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation 
and critical reading, social communication and real situations, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2810310  นันทนาการในชีวิตประจ าวัน  3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมี
คุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
The meaning  characteristics and scope of recreation .The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational 
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body 
development Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself 
And live happily in society 
 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต        
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ          
การด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรม
ทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิต       
ท่ีดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้าน
ต่างๆ เพื่อการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding 
and life in accordance with the principle of science, philosophy, and 
religion, ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the 
truth of the world and life, the development of their physical, verbal, 
and ethics, as a religious principles and ethical morality for good life, the 
development of intellectual and creative problem solving, the 
development of life skills in various fields for peaceful living together 
with other people and society, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต  3 (1-2-6) 
  Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  ทักษะการเรียนรู้ ต่ อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม 
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาใน
สังคมแห่งการเปล่ียนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and 
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality 
development, human relations and teamwork, management of conflicts 
and the health promotion, and problem solving skills in the society of 
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร  3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

แนวคิดและกระบวนการส่ือสาร วิธีการศึกษาการส่ือสารในองค์การ การส่ือสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารท่ีดี การสะท้อนกลับ
ของการส่ือสาร โครงสร้างขององค์การท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
ผลกระทบของการ ส่ือสารต่อผลการปฏิบั ติ งาน  ความพึ งพอใจในงานและ                
การสร้ างความ ผูกพัน ต่อองค์การ รวมท้ั งการประยุก ต์ความรู้ทางจิตวิทยา                 
เพื่ อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารท่ี เกิดขึ้น ในองค์การ ได้แก่            
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน          
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group and 
organization, a good messenger and receiver, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency of 
communication, the impact of communications on job performance, the 
job satisfaction and organizational commitment including the application 
of psychological knowledge to enhance efficiency in communication 
that occur in the organization such as public relations with the 
psychological, management of rumors, the motivation to persuade and 
an analysis of personal body language, volunteer for community 
development, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  3 (1-2-6) 
  King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์ความรู้ไป
ใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 
development, principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and including the application of the obtained 
knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in 
their own daily lives and communities focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2310020  เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ    3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเท่ียว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในเพชรบุรี ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ             
ในการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา       
แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเช่ือ  
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร 
ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบั ติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, 
study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in 
Phetchaburi province, problem and the use of the approach of the 
Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, 
approach for local development, Phetchaburi craftsmanship, content, 
inspiration, and the process of creating a Phetchaburi’ s skilled 
craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, wisdom and unique 
in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory and the 
integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as 
cultural and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน    3 (1-2-6) 
 Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยท้ังในอดีตจนถึงปัจจุบันท่ี การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา  
ค่านิ ยม ท่ีมุ่ งเน้ นถึ งผลประโยชน์สาธารณะ คุณ ค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ              
วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทย
ในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทาง      
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ      
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน 
การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม การเคล่ือนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม            
ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ส่ิงแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความคิด เจตคติ ค่านิยม ท่ี เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวในบริบท                  
เอเชีย-แปซิฟิกเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The Thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural communication, 
the mobility of labor, technology and innovation, stability, human 
trafficking problems, drugs, environmental and international relations, 
learn about the practice in data searching,  concepts presentation, 
knowledge development, ideas, attitudes, and appropriated values, 
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่า
เทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย
เบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล         
มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express for 
human dignity, accept individual differences in equality, respecting for 
freedom and peaceful in Thai society and international community in 
accordance with the principles of tolerance, create and comply with 
social rules and basic laws related to democratic way of life with the 
King as Head of State, have strong citizenship and respect other 
people’ s right, have a volunteer spirit and public mind, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย   3 (1-2-6) 
  Basic Knowledge of Laws 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด 
ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล        
การทุจริตและคอรัปช่ันระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปช่ันนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
General knowledge of law with relationship and need to be used in daily 
life according to the change of social phenomena in present situation, 
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and 
private law, principle of basic rights and freedoms based on the 
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial 
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily 
lives, concepts, theory and good governance, the performance of the 
organization based on good governance, fraud and corruption, system 
and mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and 
measures to prevent and resolve the problem of corruption and 
misconduct including transparency and build faith in performance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
  Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของส่ือ ประเภทของส่ือ หลักการผลิตส่ือดิจิทัล ฝึกสร้างส่ือดิจิ ทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่ส่ือผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการรู้เท่าทัน
ส่ือในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากส่ือ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์ส่ือ
เพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากส่ือทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเล่ียงส่ือท่ีก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่างๆ 
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media production, 
practice creating creative digital media, publishing media online.  The 
significance of media literacy in the context of information society, 
impact of the media, skills and elements analysis of media for literacy, 
the principle and access information from mass media to achieve 
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to 
themselves and the society in various forms, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ   
ไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
และการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงิน
ส าหรับท่ีอยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นการบริหาร
หนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเส่ียงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออม
และการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand of 
the product, consumer behavior, an important characteristic of goods 
market having perfect competitive and imperfect competitive, 
calculation method of national income, finance and banking, monetary 
and fiscal policy, international trade and finance in the balance of 
payments, the application of principles of economics in daily life, 
personal financial management, personal financial planning, personal 
financial statements, individual income, income management, housing 
finance, financial terms of the vehicles and equipment needed to 
manage personal debt, risk management and insurance of persons, 
savings and investment of individuals, financial planning in each age, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดต้ังองค์กรธุรกิจ หน้าท่ีต่างๆ 
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจ
ขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ         
การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ       
ท่ีประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบั ติการทดลองเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The role of small business in the economy, method of establishment of 
a business organization, responsibility in the field of business 
administration, financial control and business, the implementation of 
various small businesses, starting business in the digital era, problem 
solving and decision making, the vision in the development of the 
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, 
business plan preparation and experimental practice as a new 
entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3 (1-2-6) 
  Leadership and Teamwork 

ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า บทบาท
ของผู้น าและผู้ตามท่ีดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ
ผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่ม
และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะเพื่อ        
งานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, 
the role of a good leader and follower, the psychology and leadership 
skills, personality development for leaders, teamwork, interpersonal 
relationship in the teamwork, group process and solving problems 
together, the development of the personality, and the public speaking 
training for careers, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3 (1-2-6) 
  Basic E-Commerce 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related 
to electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3003110  ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ              
ในศตวรรษท่ี 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3 (1-2-6) 
  Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกก าลังกาย 
การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสม
กับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของ    
การเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาท่ีดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬา
ประเภทเด่ียวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods for 
exercise, swimming and aerobics for health, promotion of physical 
fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports, 
sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of competition 
and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for 
recreation including single and team sport that student can choose what 
interests, sports for development of the holistic health, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

7003120  ทักษะการคิด 3 (1-2-6) 
  Thinking Skills 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน         
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
เหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of 
language and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that 
occur in everyday life.  Analysis of problems solving, choosing 
appropriate approaches, analyze and explain information in today’ s 
global and making decisions based on data, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (1-2-6) 
  World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ          
ด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ         
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อส่ิงแวดล้อม 
รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบ
ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ 
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of community, 
the nation of energy, global warming, the natural resources and 
environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, 
able to understand in problem and use science and technology to solve 
the various fields of problem, development of science and technology, 
the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on the  
environment, sun’s radiation and radioactive materials, home appliances 
and electrical equipment, the impact of scientific advances towards 
humans, social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 3 (1-2-6) 
  Environment and Green Technology 

ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภท
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและ
การพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and 
protection from natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความสะอาด 
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน 
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ท่ี เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับ            
ภูมิปัญญาไทยการด่ืม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของ                 
ภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและ        
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิต
รวมท้ังการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, 
cleaning agents, food additives, milk and milk’ s products, cosmetics, 
papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural 
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the 
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, 
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life including 
the use of chemicals in the right way,  and detoxification of hazard 
chemicals, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 
4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3 (1-2-6) 
  Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้า   
ท่ีใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบ้ืองต้นใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water 
supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis to 
solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4430120  การคิดและการตัดสินใจ 3 (1-2-6) 
  Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ        
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, 
The process of scientific knowledge acquisition, linear programming and 
its application in solving problems in their daily life, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 3 (1-2-6) 
  Thai Cooking and International Cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารท่ีส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยใน 
การบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบ
อาหาร ท่ี เป็น ท่ีนิ ยมเพื่ อการประกอบอาชีพหรือรายได้ เสริม เน้น ฝึกปฏิบั ติ            
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote 
good health, Food to prevent disease and cause diseases, food 
preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 
food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4520120  ขนมและเคร่ืองด่ืมเพื่อการประกอบธุรกิจ 3 (1-2-6) 

Dessert and Beverage for Business 
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ช่ังตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและ          
การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องด่ืมเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องด่ืมการตลาดและ        
การจัดการธุรกิจเครื่องด่ืม เพื่อสามารถน าไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, 
packing measures, marketing principles and business management, 
Practice in making Thai desserts and bakery, principles and technology of 
beverage production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-reliant, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ 3 (1-2-6) 

Conservation Biology and Plants 
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ         
การเปล่ียนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพใน
ด้านต่างๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรม         
การอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของส่ิงมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์      
การออกแบบ และการจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์
รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต 
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Principles and biological theories related to conservation, critical thinking 
skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity, 
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas 
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of 
conservation, the interference and community structures of organism, 
the relevance of human, the design and management of conservation 
areas, the political  economy of conservation, the importance and value 
of the florae to life, diversity of the florae, the local wisdom in the 
application of the florae, critical thinking and problem solving skills in 
conservation and development of the florae, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 

Agriculture in Daily Life 
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก 
การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังการปลูกพืชและ
เล้ียงสัตว์เพื่อนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะ
ทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the 
management of coastal and marine resources, planting and animal 
husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning agricultural 
skills to survive, organic farming to safety, agriproduct processing with 
ability to apply as professional career for sustainable self-reliance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 3 (1-2-6) 

Renewable Energy and Energy Saving 
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิด
ค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษา
เทคโนโลยีพลังงานท่ียั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับ
บ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy 
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal 
initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house and 
industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving 
and technology for energy saving, the integration of renewable energy 
technologies and energy needs of the community focusing on the 
foundation development of stability and sustainability of the energy, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 3 (1-2-6) 

Innovation Creative for Local Development 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิด
สร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, importance, composition, theory of creativity.  The 
development of creative thinking towards innovation.  Design concepts, 
thinking process and writing an operation plan.  Apply appropriate 
application of technology.  Adding value and developing products 
creatively.  Learning principles of creative management, intellectual 
property, and commercialization as well as developing creative thinking 
to solve problems that occur within the local community, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร 3 (1-2-6) 

Conscious Mind and Traffic Discipline 
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและ
พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, 
Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe driving 
practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of driving 
behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต 3 (1-2-6) 

Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน
การส่ือสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศ     
การคัดเลือกสารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมิน
คุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ                
และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและ  
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้าน
ระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้องต่อการเปล่ียนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, the 
use of information and communication technologies, reporting, creating 
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively 
uses of information technology and modern communication as well as 
investigation of the law relating to the use of the computer and 
information technology, ethics and the health of computer users, critical 
thinking skills to use technology and the creatively use of information 
technology including the practice in operating system program, data 
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations. 
Practicing the operating system program data query, word processing, 
spreadsheet and presentation, computer application to relate with the 
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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8710010  ชีวิตและสุขภาพ 3 (1-2-6) 

Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค ส่ิงแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเส่ียงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาล
ผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, 
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status, 
consumption behavior, environment and factors affecting health, care 
promotion and health risks, holistic health care with traditional 
medicine, national health security, methods for adult and gerontological 
nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2) หมวดวิชาวิชาเฉพาะด้าน 
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  

2.1.1) วิชาชีพครู 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1011103 ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 2 (1-2-3) 
 Teacher for Modern Society 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง    
ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมยุคใหม่ โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็ นครู ท่ี ดี มีความรอบรู้  ทันสมัย        
และทันต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be         
a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge 
about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development appropriate for learner and modern society using 
experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes in present and future 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1063402  ปรัชญาการศึกษา  2 (1-2-3) 
Education Philosophy 
วิเคราะห์เช่ือมโยงปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา ฐานคิดวิถีไทยกับบริบทของ
การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย
การศึกษา แผนการศึกษาระดับต่างๆเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องและมีความสมดุลกับปรัชญาการศึกษา  บริบทและนโยบาย
การศึกษาต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทของครูและ      
การด ารงชีวิตอย่างสมดุล 
Analyze and link basic philosophy, educational philosophy, Thai thinking 
base and the context of education, society, politics, economy, science, 
and technology including education policies, educational plans at 
various levels.  Proposing guidelines for managing education and 
developing learners with a competency base that is consistent and 
balanced with education philosophy, context, and various educational 
policies which can be applied in the performance of teachers' roles and 
live a balanced life. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1052503 จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาชีวิต  2 (1-2-3) 
Advancing Psychology to Benefit Learning and Improve Lives 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อ
การเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี          
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to 
develop learners according to their potential and ages , focuses on the 
concepts of psychological development theories, educational 
psychology, guidance psychology and counseling psychology, executive 
brain function for learning, learning and development promotion by age 
and individual difference of learners, learning management for learners 
with special needs, explore the case studies and the reflective practice 
to design learner assistance and development based on individual ability 
of each learner, persist to develop learners with the spirit of being a 
teacher, well-organized leaner development report system to give  the 
advice guideline and feedback to parents  and related people which 
leads to collaboration in learner development, use the reflective 
practice in self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1022204 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูในศตวรรษ 21  2 (1-2-3) 
 Language and Culture for Teachers in 21st Century 

ใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่ างเหมาะสม 
สอดคล้องกับ บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิ เศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  วาทวิทยาส าหรับครู            
หลักการ การสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิควิธีการใช้
สถานการณ์ อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัลท่ีส่งผลต่อการส่ือสารในการ
จัดการเรียนการสอน การรู้เท่าทันส่ือ จรรยาบรรณการส่ือสาร ฝึกปฏิบัติการฟัง     
การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อส่ือความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การส่ือสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปล่ียนแปลงของครูยุคดิจิทัล ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, positive culture, inspiring and 
techniques of language. Situation the influence of the changes in the 
digital society affects communication in teaching and learning media 
literacy communication ethics. Use as well as practice listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development and keeping up 
with the changes, practice the language and culture for peaceful living 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1022203 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2 (1-2-3) 
 Competency Based Curriculum Development 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกโดยใช้
ฐานสมรรถนะและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้       
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ี เกี่ยวข้อง และ      
สอดคล้องกับ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of 
major by competency based and related to school and community 
context, implement and evaluate curriculum through application of 
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories 
and development model, backgrounds of curriculum development in 
educational philosophy, psychology, social, culture, technology and 
other factors; basic education curriculum, school-based curriculum 
development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 
problems and trends in curriculum development; and to be a person 
who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1033305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3 (1-2-6) 
Innovation and Technology Digital for Education 
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการศึกษาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา ศึกษากฎหมายและ
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น     
ครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 
Apply innovation and digital technologies for education management 
design in accordance with individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovator based on contexts, learner individual 
differences, concepts, and theories being relevant to innovation and 
technology digital for education, laws, and ethics in utilizing innovation 
and digital technologies.  In order to be able to select and apply 
innovation and digital technology for educational effectively, and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up to date, and keep up with changes. 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1023305 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 3 (2-2-5) 
 Competency Based Instructional 

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง เนื้ อหาและภาษา ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ใน ชุมชน ท้องถิ่ น               
ส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียน 
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานผู้เรียน         
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
Instructional plan and management in nature of major to develop 
learners to be an competency and innovator, enhancing student 
learning, attending and accepting individual differences among students, 
creating activities and learning atmosphere for promoting students 
happiness in learning; awareness in learners’ well-being, integrating 
knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, educational philosophy, instructional 
innovation for skills development in the 21st century, integrated instruction, 
integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and 
language integrated learning, integrated instruction on media and  learning 
resources in local community, digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan writing related 
Learner standard micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners fulfil their 
potential 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1043406 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  2 (1-2-3) 
 Competency Based Learning Measurement and Evaluation 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงบนฐานสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องท่ี
ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และออกแบบ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี     
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 
Measure and evaluate competency based through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, individual 
difference of learners, and learners with special needs, reflect the 
evaluation result for learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories of measurement 
and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, design; implement the quality assurance in education 
proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective 
practice for self-development to be a good teacher who is proficient, 
smart, and up to date 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1043407 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปล่ียนแปลง 
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’  learning in accordance with individual major, context 
of learner individual differences, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in community in 
order to be able to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1004901 คุรุนิพนธ์ 1 (0-2-1) 
 Self-Development Report 

จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)         
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Create Self-development Report by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through 
the lesson learned from teaching experience in educational institution 
and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after action 
review (AAR) individually as well as share and learn under the context of 
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
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 2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1001803 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1 (90) 
 Practicum in Profession of Teaching 1 

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจ าช้ัน           
ในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case 
Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ในสถานศึกษา สังเคราะ ห์         
องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR)          
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)            
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and 
faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate with parents to collect the 
data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher profession 
development both inside and outside educational institutions through 
the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the learning result 
in after action review (AAR) as well as share and learn under the context 
of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1002804 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1 (90) 
 Practicum in Profession of Teaching 2 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เล้ียงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ส่ือและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน         
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 
Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with 
each level of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able 
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC)  to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1003805 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1 (90) 
 Practicum in Profession of Teaching 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a 
class atmosphere that encourages students to learn and be happy, 
organize learning activities that encourage students to create advanced 
thinking processes by applying digital technology or modern educational 
innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with the process 
of the correct research methodology, clearly reflecting the changes that 
have occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC)  to develop oneself to keep up 
with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1004806 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540) 
 Internship 1 

ปฏ ิบ ัต ิก ารสอนในสาขาว ิชาเอก เพื ่อ ให ้ผู ้เร ียน เร ียนรู ้อย ่างม ีความสุข สร ้าง                
แรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของ
ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล จัดท าโครงการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ชุมชน รายงานผล 
การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ              
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้
เป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง 
Operate on teaching a major subject to enable students to learn 
happily.  Inspire to be a learning enthusiast and have the cognition . 
Aware of the learner’s health by designing a lesson plan that promotes 
learning skills and thinking skills of learners.  Learning management, 
innovation media design, measurement and evaluation.  Preparation 
develop project appropriate for context and participation form student 
teachers and community student development report. Perform duties 
as a teacher in educational institution, participate with professional 
activities, develop the innovation to develop learners through the 
observation process, recording data, analyzing, synthesizing, lesson 
learned and reflective thinking to apply for develop oneself to be a 
good teacher with be proficient, up to date and keep up with the 
changes 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540) 
 Internship 2 

ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
ท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
Operate on teaching a major subject behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, make learners are 
happy and have advanced thinking process and leading them to be 
innovators by designing modern educational innovations integrated in 
community context with learning activities in and out of the classroom, 
create a network of cooperation with parents and communities to 
develop, promote professional progress and solve students' problems 
with desirable characteristics with the correct research process according 
to the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate after 
action review ( AAR)  reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community ( PLC)  to 
develop oneself to keep up with changes 
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2.2) กลุ่มวิชาเอก  
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4021107 หลักเคมี 3 (2-3-4) 
 Principle of Chemistry  

อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมีแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์  สม ดุล เคมี  สมดุลไอออน  เคมี ไฟฟ้ า               
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง  
Explain in the atomic structure and the periodic table, stoichiometry, 
chemical bonding, gases, solids, liquids, solutions, kinetic, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, electrical chemistry, basic organic 
chemistry, and practice in the related topic through the laboratory 
experiment 
 

4031117 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับครู 3 (2-2-5) 
 Fundamental Biology for Teacher 

เรียนรู้ห ลักการ ทฤษฎี เกี่ ยวกับสารประกอบเคมี ใน ส่ิงมี ชีวิต เซลล์ เนื้ อ เยื่ อ           
การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต การสืบพันธุ์ การท างานของระบบต่างๆ การจ าแนก
ส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยาและฝึกปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีจน
มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
Learn the principles and the theory about the chemical compounds in 
living organisms, cells, tissues, the growth of organism, reproduction, the 
classification of living organism, evolution, genetics, ecology and practice 
in the related content through the laboratory experiment 
 

4011109 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับครู 3 (2-2-5) 
 Fundamental Physics for Teacher 

อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีในลักษณะต่างๆ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของไหล ความร้อน คล่ืนกล เสียง แสงและ   
ทัศนอุปกรณ์  ไฟฟ้ าและแม่ เห ล็ก  ค ล่ืนแม่ เห ล็ก ไฟฟ้ า ฟิ สิก ส์อะตอมและ                
ฟิ สิก ส์นิวเคลียร์ และปฏิบั ติการท่ีสอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
Explain the principle of vector, the movement in different ways, 
Newton’s law of motion, work and energy, momentum, the equilibrium, 
fluid, heat, mechanical wave, sound, light and optical equipment, 
electricity and magnetism, electromagnetic waves, atomic and nuclear 
physics, and practice in the related content through the laboratory 
experiment using the science process skill 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) 
 Basic Mathematics 

อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการก าลังสอง  
พื้นท่ีผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน เรขาคณิต วิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม         
ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองต้น ก าหนดการเชิงเส้น 
Explain in an algebra and elementary of geometry, system of linear 
equations and quadratic equation, surface area and volume, an 
inequality, set and the real number system, a logical, relations and 
functions, analytic geometry and conic section, exponential and 
logarithmic functions, trigonometry, vectors and matrix, complex 
number, sequence and series, probability and basic of statistic, linear 
programming 
 

4022306 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-4) 
 Organic Chemistry 

อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ 
โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ การเตรียม และปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องของสารประกอบ
ไฮ โดรคาร์บอน  แอลคิล เฮ ไล ด์  แอลกอฮอ ล์  อี เธอ ร์  แอลดี ไฮ ด์ และ คี โตน               
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์เอมีนและมีทักษะปฏิบัติการเคมีในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain the types and mechanism of organic chemical reactions, 
stereochemistry, physical properties, structures, benefits and penalties, 
preparation and reaction related to hydrocarbon compounds, alkyl 
halides, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and 
amine derivatives, and have chemical practical skills in relevant content 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4021201 เคมีอนินทรีย ์ 3 (2-3-4) 
 Inorganic Chemistry 

อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและ
ธาตุทรานซิ ชัน  สถานะพ ลังงาน เชิ งอะตอมและโม เลกุ ล  สัญ ลักษ ณ์ เทอม                  
ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
Explain and practice through the laboratory experiment about the 
symmetry and group theory, properties of the representative elements 
and transition metals, atomic and molecular energy states, term 
symbols, inorganic solids, crystal structures, fundamental of chemical 
coordination, and apply to daily life 

 
4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู 3 (2-3-4) 

 Analytical Chemistry for Teacher 
อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
การค านวณทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องการวิเคราะห์
โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์ 
Explain the principles of qualitative and quantitative analytical 
chemistry, statistical analysis, the calculation in analytical chemistry, 
gravimetric analysis, volumetric analysis, instrumental methods of 
chemical analysis and technology of the analysis by using small-scale 
chemistry, and apply the principle of green chemistry in the analytical 
methods  
 

4022501 ชีวเคมี 3 (2-3-4) 
 Biochemistry 

อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และสมบัติของของเซลล์ 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่     
เมแทบอลิซึมของส่ิงมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 
Describe and practice through the laboratory experiment about the cell 
composition, chemical reactions and the properties of cells, 
carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, nucleic acids, hormones, 
vitamins, and minerals, metabolism of living organisms, techniques for 
purification of biomolecules  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 (2-3-4) 
 Physical Chemistry 

อธิบายและปฏิบั ติการเรื่ อง ทฤษฎีควอน ตัม แก๊สและทฤษฎี จลน์ของแก๊ ส             
กฎของอุณหพลศาสตร์  สมดุลเคมี  สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลาย 
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน 
Explain and practice through the laboratory experiment about quantum 
theory, gas and kinetic theory of gas, law of thermodynamics, chemical 
equilibrium, phase equilibrium, phase rule and solutions, kinetic in the 
reaction of complex compounds 
 

4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคมี 2 (1-2-3) 
 STEM Education for Chemistry Teacher 

อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เช่ือมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก 
อวกาศ ดาราศาสตร์) การเช่ือมโยงเนื้อหาระหว่าง ๔ สาระวิชา การปฏิบัติการ       
เชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย ท านายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน             
การใช้งาน การจัดการ การเข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบส่ิงประดิษฐ์ การสร้าง
เทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่อย่าง
คุ้มค่า 
Explain, practice, integrate, link and design activities according to the 
STEM education involving in the content, principle and theory of 
sciences (physic, chemistry, biology, earth, space, astronomy), 
connection of the contents from 4 subjects, scientific practice, analysis, 
reasoning, application of the scientific and mathematical concepts to 
describe and predict the phenomena under different contexts, the use, 
management, access to technology, the design artifacts, technology 
creation by application of the knowledge of science, mathematics and 
technology that is worthwhile  
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 3 (3-0-6) 
 English for Chemistry Teacher  

สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องทาง
การศึกษา การอ่านและการแปลบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับเคมีและการศึกษา       
การฝึกทักษะด้านการส่ือสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และ
ฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา 
Able to apply the technical terms of chemistry and sciences, education 
terms, reading and translation in academic articles related to the 
chemistry and education articles, practice in academic communication in 
chemistry and education in English, and practice in micro-learning 
management in English in some of content 
 

4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 3 (2-2-5) 
 Research Methodology in Chemistry  

อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี น าเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีได้ศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงร่าง
งานวิจัย วางแผนการท าโครงการวิจัยทางเคมี และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษางานวิจัยในระดับสากล 
Explain the research concept and methodology, search, analyze             
a science and technology research, present the results from the analysis 
of research articles that has been reviewed, writing research proposal, 
planning for a chemical research project, and apply the obtained 
knowledge for the further studying in the international research work 
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รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี 2 (1-2-3) 
 Chemistry Learning Management 

ประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใน เนื้อหา
สาระส าคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาวิชาเคมี ฝึกการจัดการเรียนรู้
แบบจุลภาค การจัดการช้ันเรียน 
Apply the knowledge, design skills and learning activities in the essence 
of chemistry at the upper secondary level, curriculum analysis, science 
learning strand according to the core curriculum of basic education, 
components of the learning management plan, details of each topic of 
the components in the learning management plan, practice writing the 
learning management plan focus on chemical content, practice in micro-
teaching management and learning management 
 

4023903 สัมมนาทางเคมี 1 (0-2-1) 
 Seminar in Chemistry  

สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ มีทักษะการใช้ภาษา ส่ือ และเทคโนโลยี ในการ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลในบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยใหม่ๆ การน าเสนอ และการอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 
Able to integrate the scopes, arise of various skills including media and 
technology skills for searching and collecting information, reading, 
analytical thinking of data in academic articles or novel research articles, 
presentation and discussion on the selected academic and research 
articles 
 

4023904 โครงการวิจัยทางเคมี 2 (0-4-2) 
 Research Project in Chemistry  

มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางเคมี 
จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติในการวิจัย เพื่อการวางแผน
และการท าโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
Arise of the chemical research process skills and application of basic 
knowledge in chemical research such as research ethics, research 
process, research methodology and research statistics for planning and 
conducting chemical research projects, research reports and 
presentation of the research results 
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2.2.2)  วิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา          หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4021108 ความปลอดภัยทางเคมี 2 (1-2-3) 
 Chemical Safety 

สาธิ ตก ารใช้อุ ปก รณ์ ในห้ อ งปฏิ บั ติก าร เคมี  จ าแนกประ เภทของสารเคมี                 
อธิบายอันตรายจากสารเคมี วิธีการใช้และเก็บรักษา การจัดการและการจัดเก็บ
สารเคมี การจัดการของเสียอันตรายทางเคมี วิธีป้องกันอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดจาก
สารเคมี การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และระบบ ISO ท่ีเกี่ยวข้อง 
Demonstrate about the use of apparatus in chemistry laboratory, 
classification of chemical reagents, explain the hazards from chemical 
reagents, how to use and store chemical reagents, management and 
storage of chemical reagents, waste management, chemical hazards, 
how to prevent accidents and diseases caused by chemical reagents, 
Frist aid and related ISO system 
 

4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2 (1-2-3) 
 Computer Application in Chemistry 

ปฏิบัติการพื้นฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง โปรแกรมส าเร็จรูปทางเคมี 
เนื้อหาดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้ การสืบค้นฐานข้อมูลและงานวิจัยทางเคมี 
Laboratory experiment in basic of related computer programs, express 
software in chemistry, related digital content and application, searching 
database and research on chemistry 
 

4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี 2 (1-2-3) 
 Media Production and Innovation in Chemistry  

อธิบายความส าคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และส่ือท่ีใช้ในการเรียน
การสอนและห้องปฏิบัติการเคมีท่ีท าจากแก้ว ไม้ พลาสติก โลหะ และการซ่อมแซม
อุปกรณ์ การประดิษฐ์ส่ือ อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างส่ือ
ทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตอุปกรณ์ 
เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
Explain the importance, production concept, invention of equipment 
and media used in teaching and learning from glass, wood, plastic, and 
metal and equipment repair, the invention of media, simple chemical 
electronic equipment, create the chemical media by computer program, 
use of audio-visual equipment, equipment production, small-scale 
chemistry and application of learning activities by using local material 
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4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ 3 (2-2-5) 

 Integrated Chemistry Activity Management  
อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความปลอดภัยในการ
ปฏิบั ติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี  การรักษาอุปกรณ์ วิธี เก็บข้อมูลทางเคมี         
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์  และการจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้ส่ือและ
นวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 
Explain and perform how to use of chemical materials and equipment, 
operational safety, chemical preparation techniques, equipment 
maintenance, chemical data collection process, scientific learning 
activities, science camp and laboratory safety and management 
appropriately. Application of media, innovation and design for integrated 
chemical activities 
 

4024301 เคมีพอลิเมอร์ 3 (2-2-5) 
 Polymer Chemistry  

อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์  
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ พอลิเมอร์ท่ีส าคัญในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์จาก    
พอลิเมอร์ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และผลกระทบ 
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุก ต์ใช้ เนื้ อหาทางเคมีประยุก ต์                   
และมีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain in the basic of polymer, structures, nomenclature, properties, 
classification of polymer, synthesis reactions of polymer, commercial 
polymers, products from various types of polymers, technological 
advances used in the development of polymer products, the 
appropriately use of polymer and its effect, integrate with the various 
scopes and apply the applied chemistry content and practice in the 
related content through the laboratory experiment  
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4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ 3 (2-2-5) 
 Instrumental Methods of Chemical Analysis  

อธิบาย ปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคการสกัด 
การแยกสาร เทคนิคโครมาโทกราฟี เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เทคนิคอัลตราไวโอเลต -     
วิ สิ เบิ ลสเปกโทรโฟโตเมตรี  เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  และเทคนิค            
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี 
Explain, laboratories and apply the basic principles and theory of 
instrumental methods for chemical analysis techniques including 
extraction, separation, chromatography, electrochemical method,        
UV-visible spectrophotometry, infrared spectroscopy and atomic 
absorption spectrometry  
 

4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 (2-2-5) 
 Chemistry and Community Products  

อธิบายการส ารวจสมุนไพรท้องถิ่น การศึกษาสารส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การแปรรูปสมุนไพรโดย      
การอบแห้ง และการน าพืชสมุ นไพรไปใช้ประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การปลูกและการผลิตสมุนไพรแบบเกษตร
อินทรีย์โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้า
กับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain the survey of local medicinal plants, studying about the active 
molecules containing in the daily frequently used products, production 
process, herbal processing by drying method and the use of medicinal 
plant as ingredients in daily frequently used products or in the 
agricultural products, planting and producing the medicinal plant 
products by organic farming which were integrated with various scopes, 
and apply the chemistry content into the local context, and practice in 
the related content through the laboratory experiment 
 

4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 3 (2-2-5) 
 Spectroscopy for Organic Chemistry  

สามารถวิ เคราะห์ โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ ด้วยเทคนิคยูวี -วิ สิ เบิ ล               
ส เป ก โท ร ส โก ปี  ฟู เ รี ย ร์ ท ร า น ส์ ฟ อ ร์ ม อิ น ฟ ร า เร ด ส เป ก โท ร ส โก ปี                               
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี 
Able to analyze the chemical structures of organic compounds by UV-
visible spectroscopy, fourier transform infrared spectroscopy, nuclear 
magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry 
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4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 Science Communication  

สามารถประยุกต์ หลักการ และทฤษฎีการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสาร การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่ือสารด้วยอินโฟกราฟิก 
( infographic) ก า ร ส่ื อ ส า ร ด้ ว ย  Augmented Reality (AR) ก า ร ส่ื อ ส า ร ด้ ว ย
แอพพลิเคช่ัน การวาดรูปวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอความรู้
วิทยาศาสตร์ในและรูปแบบการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) และออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
Able to apply the principle and theory of science communication, the 
application of information technology for communication, the various 
types of communication such as communication via infographic, 
augmented reality, mobile application, science drawing by information 
technology, presentation of science knowledge through science show 
and  planning the activity learning management 
 

4023709 เคมีเก่ียวกับสี 3 (2-2-5) 
 Color Chemistry 

อธิบายสารท่ีท าให้เกิดสี ชนิด องค์ประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสีเพื่อใช้ใน
งานด้านต่างๆ และการควบคุมคุณภาพสี ของสีสังเคราะห์และสีจากธรรมชาติ             
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมี และมีทักษะปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้อง 
Explain in substances involving color formation, types and compositions 
of dyes, coating, color production for various applications and quality 
control of synthetic and natural dyes by integration with various scopes 
in chemistry, application of chemistry contents, and practice in the 
related content through the laboratory experiment 
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4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี 3 (2-2-5) 
 Petrochemical Technology 

อธิบายการเกิด องค์ประกอบทางเคมีของปิโตรเคมี  อนุพันธ์ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีส าคัญของเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์ การส ารวจหาแหล่งปิโตรเลียม 
การแยกส่วนต่างๆ กระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม     
ปิโตรเคมี คุณสมบัติและชนิดของตัวดูดซับ บทบาทและการเลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ส าหรับกระบวนการปิโตรเคมี แนวโน้มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม และการน า            
สารปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain the formation of petrochemicals, chemical constituents of 
petrochemicals, the important of hydrocarbon derivatives of fossil fuels, 
exploration for petroleum, separations, production processes, design of 
production process in petrochemicals, properties and types of 
absorption, role and choosing of catalysts  in petrochemicals processes, 
trends in industrial technology and the application of petrochemicals by 
integrate with various scopes and apply the applied chemistry contents, 
and arise the science skill through laboratory experiment 
 

4023711 เคมีอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
Industrial Chemistry  
อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม ขั้นตอนต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมเคมีสมดุลมวล การปฏิบั ติการของแต่ละหน่วย  การเช่ือมต่อ             
การปฏิบัติการของทุกหน่วย สมดุลพลังงาน กับการไหลและการถ่ายเทความร้อน
อุตสาหกรรมเคมีหลักของไทยและของโลก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม          
น้ ามันพืช อุตสาหกรรมสี การบริหารเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ การก าจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรมเคมี เคมีสีเขียวท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระและ      
มีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain the fundamental of industrial chemistry processes, steps of 
process of chemical industry, mass balance, operation of each units, 
connection of each energy balance units with flow and transfer energy, 
main industrial chemistry of Thailand and the world, paper industry, 
Vegetable oil industry, paint industry, management of quality control 
technology, waste management of industrial chemistry, related green 
chemistry, integrate with various scopes and arise the science skill 
through laboratory experiment 
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4023712 เคมีเคร่ืองส าอาง   3 (2-2-5) 
 Cosmetic Chemistry  

อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบั ติของสารต่างๆ ท่ี ใช้ใน เครื่องส าอาง  
เครื่องส าอางเพื่อความสะอาด เครื่องส าอางส าหรับผิวหนัง เครื่องส าอางธรรมชาติ  
การวิเคราะห์เครื่องส าอาง ประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากเครื่องส าอาง โดยมีการ            
บูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของ
ท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain in the production components, properties of the substances 
containing in cosmetics, cosmetics for cleanliness, skin cosmetics, 
natural cosmetics, analysis of cosmetics, benefit and blame of 
cosmetics, integrate with various scopes and apply the applied 
chemistry contents with the local context and practice in the related 
topics through laboratory experiment 
 

4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (2-2-5) 
 Natural Product Chemistry  

อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีจากธรรมชาติ 
วิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ การสกัด การแยก การท าให้บริสุทธิ์ 
การพิสูจน์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ การประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของ
ท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
Explain in the classification and chemical structures of the constituents 
from natural products, biosynthesis pathways of natural products, 
extraction, isolation, purification, identification of pharmagologically 
active compounds, biological activities, toxicology, the application of 
benefits by having integrated scopes, adapt to the local context, and 
practice in the related topics through laboratory experiment 
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4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5) 
 Environmental Chemistry  

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ น้ า ดิน และส่ิงมี ชีวิต ลักษณะท่ัวไปของ
บรรยากาศโลก การเคล่ือนย้ายมลสารต่างๆ สู่ช้ันบรรยากาศ มลพิษทางอากาศ ท่ี
ส าคัญและปฏิกิริยาเคมีท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฎการณ์เรือนกระจกและช่องโหว่โอโซน 
สมบัติของน้ า กรด-เบสและคาร์บอนไดออกไซด์ของน้ า กระบวนการทางเคมีใน          
แหล่งน้ า มลพิษทางน้ า องค์ประกอบของดิน สมบัติของดิน กระบวนการทางเคมีในดิน 
มลพิษทางดิน การป้องกันและการแก้ไขส่ิงแวดล้อม 
Explain in the relationship between air water soil and living things, 
general characteristics of the atmosphere, transportation of various 
pollutants into the atmosphere, important air pollutant and chemical 
reaction, greenhouse effect and ozone hole, properties of water, acid-
base and carbon dioxide in water, chemical reaction of water, 
component and properties of soil, chemical reaction of soil, soil 
pollution and  environmental protection and improvement 
 

4023703 เคมีอาหาร 3 (2-2-5) 
 Food Chemistry 

อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร โปรตีน ไขมัน วิตามิน 
และการเป ล่ียนแปลงเมื่ อ ผ่ านกระบวนการ สารถนอมอาหาร สารเจือปน                   
และสารปนเป้ือนในอาหาร 
Explain in structure, physical and chemical properties of carbohydrate, 
protein, lipid, vitamin and changes when passing the process, food 
preservatives, additives and contaminants in food 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in 

Chemistry 
 

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

Chemistry 
 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย)    : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ช่ือย่อ (ไทย)     : ค.บ. (เคมี) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry) 

 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย)   : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ช่ือย่อ (ไทย)    : ค.บ. (เคมี) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

121 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 
166 
30 
12 
6 
6 
6 

 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
 

 
133 
30 
12 
6 
6 
6 

 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุง
ต าม ห ม วด วิ ช า ศึ กษ า ท่ั ว ไป       
พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพการเป ล่ียนแปลงของ
สังคมและ ส่ิงแวดล้อม และให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนใน
ส่ิงท่ีเหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการมากข้ึน 
2. จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อ งมาตรฐาน คุณวุฒิ ระ ดับ
ปริญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 2562 
3. ล ดจ าน วน ห น่ ว ยกิ ต รวม 
ตลอดหลักสูตรลงโดยบูรณาการ
เนื้ อหาท่ีมีความซ้ าซ้อน และ
เพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการฝึก
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Action Learning 
ของมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
     1) วิชาบังคับ 
     2) วิชาเลือก 

         3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

130 
52 
32 
6 

14 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                
     1) วิชาชีพครู                                

         2) วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

97 
37 
22 
15 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา                      
        1) วิชาเอกเด่ียว                                     
        2) วิชาการสอนวิชาเอก                              
        3) วิชาเลือก                   

78 
68 
6 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา                      
        1) วิชาเอกบังคับ                                    
        2) วิชาเอกเลือก                                         

60 
40 
20 

 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 



 

 

122 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

กลุ่มวิชาชีพครู  32  หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู      22  หน่วยกิต  
1011101   ความเป็นครู 
1011102   ปรัชญาการศึกษา   
1051501   จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                     
1022201   การพัฒนาหลักสูตร                         
1022202   ภาษาและวัฒนธรรม       
1023303   การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
1033301   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ทางการศึกษา 
1053502   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
1043401   การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้        
1023304   การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
1044402   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
1064101   การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                            

3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่                        
1063402  ปรัชญาการศึกษา                                    
1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
              และการพัฒนาชีวิต                                  
1022204  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครูใน           

ศตวรรษ 21  
1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ     
1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา    
1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                    
1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ 
1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้          
1004901  คุรุนิพนธ ์                                                           

2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
 
2 (1-2-3) 
 
2 (1-2-3) 
3 (1-2-6) 
 
3 (1-2-6) 
2 (1-2-3) 
 
3 (1-2-6) 
1 (0-2-1) 

4. ป รับ โครงสร้ าง ใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาชีพครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

123 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1) กลุ่มวิชาเอก        ไม่น้อยกว่า          82    หน่วยกิต   
    1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า          68   หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาเอก               ไม่น้อยกว่า         60  หน่วยกิต   
    1.1 วิชาเอกบังคับ        ไม่น้อยกว่า         40   หน่วยกิต   

 

4011101 ฟิสิกส์ 1                                 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                
4011103 ฟิสิกส์ 2                           
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                
4021101 เคมี 1                           
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1   
4021103 เคมี 2  
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2         
4031101 ชีววิทยา 1   
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1              
4031103 ชีววิทยา 2                              
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                 
4041401 แคลคูลัส 1 
4042402 แคลคูลัส 2                             
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1                       
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1           
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2 
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)     
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)     
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5)    3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)  

4011107 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับครู     
 
 
 
4021107  หลักเคมี                      
 
 
 
4031117  ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับครู 
 
 
 
4041103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      
 
 
4021201 เคมีอนินทรีย์                      

3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (3-0-6) 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 

5. ปรับจ านวนหน่วยกิต 
ช่ือวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรและ
ลดความซ้ าซ้อนของ
ค าอธิบายรายวิชา 

 



 

 

124 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

4022301 เคมีอินทรีย์ 1   
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
4022303 เคมีอินทรีย์ 2 
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4022601 เคมีวิเคราะห์ 
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
4023501 ชีวเคมี 1 
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1     
4023901 สัมมนาเคมี 
4024901 การวิจัยทางเคมี 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)  
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
1 (0–2–0) 
2 (0-4-2) 

4022306 เคมีอินทรีย์  
 
 
 
4022405 เคมีเชิงฟิสิกส์   
 
4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู  
 
4022501 ชีวเคมี     
 
4023903 สัมมนาทางเคมี    
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี                                                                       

3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
3 (2-3-4) 
 
3 (2-3-4) 
 
1 (0–2–0) 
2 (0-4-2) 

 

1.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต    
040 4801 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

4004803 การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี    
3 (2–2–5) 
3 (2–2–5) 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี  
4023708 การจัดการเรียนรู้เคมี  
4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคมี                

3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
 

6. ป รั บ เพิ่ ม ร าย วิ ช า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
วิชาการสอนวิชาเอกให้
สอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสูตรให้บัณฑิต
เป็นครูเคมี ท่ีสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้
ไปสู่การจัดการศึกษา
และน าความรู้สู่สากล 

 



 

 

125 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1.3 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า           4 หน่วยกิต 1.3 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า           20 หน่วยกิต  
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                
4022404 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
4023503 ชีวเคมี 2    
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี  2 
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2        
4023602 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2   
4021106 ความปลอดภัยจากสารเคมี 
4023701 เคมีส่ิงแวดล้อม 
4023702 ปฏิบัติการเคมีส่ิงแวดล้อม        
4023703 เคมีอาหาร 
4023704 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   
4024701 เคมีพอลิเมอร์เบ้ืองต้น  
4024705 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม       

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 

4024301 เคมีพอลิเมอร์ 
4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ  
4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน    
4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์     
4023709 เคมีเกี่ยวกับสี    
4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี         
4023711 เคมีอุตสาหกรรม                           
4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                   
4023712 เคมีเครื่องส าอาง       
4021108 ความปลอดภัยทางเคมี                   
4023701 เคมีส่ิงแวดล้อม                            
4023703 เคมีอาหาร                                 
4023707 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์                
4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี   
4021702 การสร้างส่ือและนวัตกรรมทางเคมี      
4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ             

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 

7. มีการปรับเพิ่ มราย
วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก ใ ห้
นักศึกษามีโอกาสเลือก
เรียนได้มากขึ้นและปรับ
ช่ื อ วิ ช า  ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาและหน่วยกิตให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 
8.ปรับเพิ่มรายวิชาเอก
เลือกให้มีความทันสมัย
แ ล ะ เพื่ อ ให้ เนื้ อ ห า
สอ ดค ล้ อ งกั บ ระ ดั บ
มัธยมศึกษา 
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วิชาเอกบังคับ 
วชิาการสอนวิชาเอก จ านวน 2 รายวิชา  

4004801 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์   3 (2–2–5) 
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น STEM STS 
Inquiry เป็ น ต้น  ก ารวั ด และป ระ เมิ น ผลการ เรี ยน รู้
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4004803 การจัดการเรียนรู้ด้านเคมี   3 (2–2–5)           
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
ด้านเคมี สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ด้านเคมี  จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้  ระยะเวลาเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ด้านเคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี การผลิตและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ทดลองและปฏิบัติการเคมี และการจัดการเรียนรู้ของครูเคมี
ในศตวรรษท่ี 21 

วิชาเอก 
วิชาการสอนวิชาเอกจ านวน 4 รายวิชา  

4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี   2 (1-2-3) 
อธิบายความส าคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และ
ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีท่ีท าจากแก้ว 
ไม้ พลาสติก โลหะ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ การประดิษฐ์ส่ือ 
อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างส่ือทางเคมี
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การ
ผลิตอุปกรณ์ เคมีย่อส่วน และสารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและ
การประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครูเคมี   2 (1-2-3) 
อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เช่ือมโยงและออกแบบกิจกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ในเนื้ อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชา
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) 
การเช่ือมโยงเนื้อหาระหว่าง 4 สาระวิชา การปฏิบัติการเชิง
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การประยุกต์แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบาย ท านายปรากฏการณ์
ต่างๆ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน การใช้งาน การจัดการ การ
เข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบส่ิงประดิษฐ์ การสร้างเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ี
มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

 
 
ก ลุ่ ม วิ ช า เอ ก บั ง คั บ มี ก า ร
เพิ่มเติมกลุ่มวิชาท่ีเกี่ยวกับการ
สอนวิชาเอกเพื่อให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 4 
ปี 
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 4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ   3 (2-2-5) 

อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษา
อุปกรณ์  วิธี เก็บข้อมูลทางเคมี  การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้ส่ือ
และนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 

4023708  การจัดการเรียนรู้เคมี   2 (1-2-3) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในเนื้อหาสาระส าคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้  รายละเอียดแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบในแผนการ
จัดการเรียนรู้   ปฏิบั ติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เน้น
เนื้อหาวิชาเคมี ฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค การจัดการช้ัน
เรียน 

เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสอน
วิชาเอกให้นักศึกษาได้เรียน
วิชาการสอนในวิชาเอกเพิ่ ม
มากขึ้น 

 4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี   3 (3-0-6) 
สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ ค าศัพท์
ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา การอ่านและการแปลบทความทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการส่ือสาร
เชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกการ
จัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา 

เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาเอก 
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 4023902  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี   3 (2-2-5) 
อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอผลการวิเคราะห์งานวิจัยท่ีได้ศึกษา
ค้นคว้า การเขียนโครงร่างงานวิจัยวางแผนการท าโครงการวิจัยทางเคมี  
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล 

ไ ด้ เ รี ย น รู้
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
ระเบียบวิธีวิ จัย
ก่อนการท าวิจัย
จ ริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ง า น วิ จั ย ท่ี มี
คุณภาพมากขึ้น 

4023901 สัมมนาเคมี   1 (0-2-0) 
ศึกษางานวิจัยความรู้ทางเคมีใหม่ๆ จากวารสาร ต ารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ แล้วน าผลการค้นคว้ามาอภิปรายแลกเปล่ียนซึ่งกันและ
กัน 

4023903 สัมมนาทางเคมี   1 (0-2-0) 
สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ มี ทักษะการใช้ภาษา ส่ือ และ
เทคโนโลยี ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม่ๆ การน าเสนอ และการ
อภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
และ ชั ด เจน ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ยน รู้ ม าก ขึ้ น 
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 

4024901 การวิจัยเคมี   2 (0-4-2) 
เขียนเค้าโครงการวิจัยทางเคมี ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวม 
เขียนรายงานการ วิจัยและน าเสนอผลวิจัย 

 

4023904 โครงการวิจัยทางเคมี   2 (0-4-2) 
มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานการ
วิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีการวิจัย สถิติใน
การวิจัย เพื่อการวางแผนและการท าโครงการวิจัยทางเคมี รายงานการ
วิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 1004901 คุรุนิพนธ์   1 (0-2-1) 
จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอด
บทเรียนจากการปฏิบั ติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
และ เหมาะสม
กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
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วิชาเอกบังคับ 
4021101 เคมี 1   3 (3-0-6) 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก 
พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย      
อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น และจลนพลศาสตร์เคมี 

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1   1 (0-3-0)                
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี     
ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
การเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไข ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ 
และเทคนิ คต่างๆ  ในห้ องปฏิ บั ติการ เคมี  สารละลาย และ         
การเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 

4021103 เคมี 2   3 (3-0-6) 
สมดุลเคมี กรด–เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์และเคมีไฟฟ้า  
เคมีอินทรีย์ เบ้ืองต้นและเคมีนิวเคลียร์ 

4021104 ปฏิบัติการเคมี 2   1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก การไทเทรตกรด–เบส 
ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี และการวิเคราะห์สารอินทรีย์ 

 
4021107 หลักเคมี   3 (2-3-4) 

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

 

 
เพื่อให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
และ ชั ด เจน ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ยน รู้ ม าก ขึ้ น 
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
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4022201 เคมีอนินทรีย์ 1   3 (3-0-6) 
โครงสร้างอะตอม ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอร์น
ฮาร์เบอร์ พลังงานแลตทิซ และผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะ
โคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมู่ต่างๆ โลหะ  
โลหะผสม สารกึ่งตัวน า ความรู้เบื้องต้นโคออร์ดิเนชันเคมีของสารอนินทรีย์
ในตัวท าละลายท่ีเป็นน้ าและท่ีไม่ใช่น้ า 

4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1   1 (0-3-0)   
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ เช่น        
การน าไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความมีข้ัว การ
เปล่ียนแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการท าปฏิกิริยาของธาตุ      
หมู่ 1A–7A กับน้ า และกรดเจือจาง การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดชันของ
ธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน–รีดักชัน ปฏิกิริยาแทนท่ี ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิด 

4022203 เคมีอนินทรีย์ 2   3 (3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกช่ือ ไอโซเมอร์  
พั น ธะ ในสาร เชิ งซ้ อน  ทฤษ ฎี เว เลนซ์ บ อน ด์  ทฤษ ฎี ค ริส ตั ลฟิ ล ด์           
ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์  สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน สมมาตร  และทฤษฎีกลุ่ม (point group) 
และการเตรียมสารเชิงซ้อน 

4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2   1 (0-3-0)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไอออนโลหะ การเตรียมสารอนินทรีย์            
การเตรียมและวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน  หาพลังงานสปลิททิง 
(splitting  energy) ของสารเชิงซ้อน สมมาตร และทฤษฎีกลุ่ม  

4021201 เคมีอนนิทรีย์   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุ
เรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอม
และโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก 
เคมีโคออร์ดิเนชันเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว าม ทั น ส มั ย
และ ชั ด เจน ใน
ก า ร จั ด ก า ร
เรี ยน รู้ ม าก ขึ้ น 
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
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4022301 เคมีอินทรีย์ 1   3 (3-0-6) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะใน
สารอินทรีย์ การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี (Stereochemistry) 
ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดร คาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารอินทรีย์ท่ีมีหมู่
ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน  
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 

4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1   1 (0-3-0) 
เทคนิคเบื้องต้นในการท าสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกล่ัน การกรอง       
การตกผลึก และโครมาโตกราฟฟี ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การวิเคราะห์
สารอินทรีย์เบ้ืองต้น การหาธาตุองค์ประกอบในสารอินทรีย์ ทดสอบหมู่ฟังก์ชัน
และการเตรียมอนุพันธ์ของสารอินทรีย์ 

4022303 เคมีอินทรีย์ 2   3 (3-0-6) 
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยาการเตรียม ชนิดของปฏิกิริยาและกลไกของ
ปฏิกิริยาอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจน ก ามะถัน และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ  
สารป ระกอบ  อะ โรม าติ ก  สารป ระกอบ พ อ ลินิ ว เค ลีย ร์ อ ะ โรม าติ ก                       
สารเฮเทอโรไซคลิก สารอินทรีย์ท่ีพบในธรรมชาติ และสารออร์แกโนเมทัลลิก 

4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2   1 (0-3-0) 
ปฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย วกั บ สารอิ น ทรี ย์ ท่ี มี ไน โตร เจน  ซั ล เฟ อร์  ฟ อสฟ อรั ส                
เป็นองค์ประกอบ ปฏิกิริยาของสารประกอบอะโรมาติก เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน 
ปฏิ กิ ริ ย าฟรี เดล–คราฟ  ปฏิ กิ ริ ย าเรือ งแสง การเตรียมสารประกอบ                 
เฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา และการเตรียมกรีญารีเอเจนต์ 

4022306 เคมีอินทรีย์   3 (2-3-4) 
อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ การเตรียม 
และปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อี เธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน            
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและมีทักษะปฏิบัติการ
เคมีในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดการเรียน รู้ มี
ความทันสมัยและ
ชั ด เจ น ใน ก า ร
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้นและเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   3 (3-0-6) 
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค 
กฎของวัฏภาค สารละลายและเคมีไฟฟ้า 

4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1   1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการท่ีศึกษาเกี่ยวกับแก๊ส อุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค 
สารละลายและเคมีไฟฟ้า 

4022405 เคมีเชิงฟสิกิส์   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤษฎีควอนตัม แก๊สและทฤษฎี
จ ล น์ ข อ ง แ ก๊ ส  ก ฎ ข อ งอุ ณ ห พ ล ศ าส ต ร์  ส ม ดุ ล เค มี            
สมดุลระหว่างเฟส กฎของเฟสและสารละลายจลนพลศาสตร์
ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน  

 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดก าร เรี ยน รู้ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย 
และชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

4022601 เคมีวิเคราะห์    3 (3-0-6) 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ          
การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงสถิ ติ  ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี                
การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด–เบส 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการตกตะกอน และปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน 

4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์   1 (0-3-0) 
การวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย การเลือก
อุปกรณ์และเครื่องมือ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ทางคุณภาพของ
ไอออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก และการวิเคราะห์โดยปริมาตร 

4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู   3 (2-3-4) 
อธิบาย ห ลักการเคมีวิ เคราะห์ เชิงคุณภาพและปริมาณ             
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์           
การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตร 
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสี
เขียวในการวิเคราะห์ 

 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดก าร เรี ยน รู้ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย 
และชัดเจนในการ
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4023501 ชีวเคมี 1   3 (3–0–6)  

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้ า และบัฟเฟอร์ สมบัติทางเคมีและหน้าท่ี
ทางชีวภาพของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิ ด โปรตีน  เอน ไซม์  วิตามิน  และ            
กรดนิวคลีอิก 

4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1   1 (0–3–0)  
ปฏิ บั ติการเกี่ ย วกับการทดสอบสมบั ติทาง เคมี  และการวัดปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน และกรดนิวคลีอิก 

4022501 ชีวเคมี   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติของของเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์          
กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของ
ส่ิงมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 

 

เพื่อให้หัวข้อการ
จัดก าร เรี ยน รู้ มี
ความทันสมัยและ
ชั ด เจ น ใน ก า ร
จัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสม
กับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

วิชาเอกเลือก 
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3 (2-2-5) 

การศึกษาโครงสร้าง การจ าแนกประเภท ประโยชน์และโทษ ชีวสังเคราะห์ของ
สารประกอบท่ีเกิดขึ้น ในธรรมชาติ ได้แก่  เทอร์ปีนอยด์ ฟลาโวนอยด์              
กลัยโคไซด์ และอัลคาลอยด์ เป็นต้น การทดสอบประเภทของสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเบ้ืองต้น ศึกษากระบวนการสกัดและแยกสารเพื่อน าไปประยุกต์ใช้  
และการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 

 
4023301 เคมีผลติภณัฑ์ธรรมชาติ   3(2-2-5) 

อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างท่ีเป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีจากธรรมชาติวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบท่ีเกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ การสกัด การแยก การท าให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์สาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็น พิษ            
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการขอบข่าย
สาระ ประยุกต์ให้ เข้ากับบริบทของท้องถิ่น  และมี ทักษะ
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 4024301 เคมีพอลิเมอร์   3(2-2-5) 
อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกช่ือ สมบั ติ 
ประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์          
พอลิเมอร์ ท่ีส าคัญในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์          
ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบข่าย
สาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะ
ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง 

เ นื้ อ ห า วิ ช า
เห ม า ะ ส ม กั บ
สถ าน ก าร ณ์ ใน
ปัจจุบัน 

 4024302 สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอนิทรีย์   3(2-2-5) 
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิค
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด   
สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 
และแมสสเปกโทรเมทรี   

 4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ น้ า ดิน และส่ิงมีชีวิต 
ลักษณะท่ัวไปของบรรยากาศโลก การเคล่ือนย้ายมลสารต่างๆ 
สู่ช้ันบรรยากาศ มลพิษทางอากาศท่ีส าคัญและปฏิกิริยาเคมีท่ี
เกี่ยวข้อง ปรากฎการณ์ เรือนกระจกและช่องโหว่โอโซน         
สมบั ติของน้ า กรด -เบสและคาร์บอนไดออกไซด์ของน้ า 
กระบวนการทางเคมีในแหล่งน้ า มลพิษทางน้ า องค์ประกอบ
ของดิน สมบัติของดิน กระบวนการทางเคมีในดิน มลพิษทาง
ดิน การป้องกันและการแก้ไขส่ิงแวดล้อม 

เพิ่ ม เติมรายวิชา
เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อหาในระดับ
มัธยมศึกษา 



 

 

136 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 4023712 เคมีเคร่ืองส าอาง   3(2-2-5) 
อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่างๆ ท่ีใช้ใน
เครื่องส าอาง เครื่องส าอางเพื่อความสะอาด เครื่องส าอาง
ส าหรับ ผิวหนั ง  เครื่ อ งส าอางธรรมชาติ  การวิ เคราะห์
เครื่องส าอาง ประโยชน์และโทษท่ีเกิดจากเครื่องส าอาง        
โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทาง
เคมีประยุกต์เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพิ่ ม เติมรายวิชา
เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เนื้ อหาในระดับ
มัธยมศึกษาและ
เ นื้ อ ห า วิ ช า
เห ม า ะ ส ม กั บ
สถ าน ก าร ณ์ ใน
ปัจจุบัน 

 
 4023703 เคมีอาหาร   3(2-2-5) 

อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร 
โปรตีน  ไขมัน  วิ ตามิน  และการเป ล่ียนแปลงเมื่ อ ผ่ าน
กระบวนการ สารถนอมอาหาร สารเจือปนและสารปนเป้ือนใน
อาหาร 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
เคมีระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช 
2. อาจารย์สุธิดา ทองค า 
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา 
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ 

รายชื่ออาจารย์ประจ า 
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ 
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย 
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ 
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระยา้ 
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช 
2. อาจารย์สุธิดา ทองค า 
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา 
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ 
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย 
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ 
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า 
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา 

ป รั บ ร า ย ช่ื อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เป็ น ไป ต าม ม าต ร ฐาน
หลักสูตร  

 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(400-449) 

 

400 หมู่วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
405 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
410 หมู่วิชาแพทย์แผนไทย 
411 - 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 



140 
 

หมู่วิชาเคมี  
(402) 

         หมู่วิชาเคมี   ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดลักษณะเนื้อหา วิชาออกเป็น
ดังนี้ 
  

1. เคมีท่ัวไป (402_1_ _) 
2. เคมีอนินทรีย์ (402_2_ _) 
3. เคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลิเมอร ์ (402_3_ _) 
4. เคมีเชิงฟิสิกส์ (402_4_ _) 
5. ชีวเคมี (402_5_ _) 
6. เคมีวิเคราะห์ (402_6_ _) 
7. เคมีประยุกตแ์ละการสอนเคมี (402_7_ _) 
8. การเตรียมฝึก และการฝึกประสบการณ์ (402_8_ _) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ   วิทยานิพนธ ์  
10. โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย (402_9_ _) 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 
1 นายณรงค์ วงษ์พานิช 

ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์  
วุฒิการศึกษา: 

ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ดวงฤทัย จันทร์อินทร์ อินธุอร จ าเนียรสุขและ

ณรงค์ วงษ์พานิช . (2561). การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจาก        
หญ้าคา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ     
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 299-304. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2527-2529      โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ. นครปฐม 

    พ.ศ. 2529-2544      โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี 
    พ.ศ. 2544-2547      ส านักงานเขตการศึกษา  5  จ. ราชบุรี 
    พ.ศ. 2547-2548      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 
    พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  อ. เมือง  จ. เพชรบุรี 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมี 1                           2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
    3) เคมีพ้ืนฐาน                              4) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
    5) รายวิชาสัมมนาเคมี         
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

1) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน จ. นครปฐม 
    2) โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

6.  ประสบการณ์นิเทศ 
     1) พ .ศ . 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิ เทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                     สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ .ศ . 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิ เทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                     สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  
                                     1-2 

2 นางสุธิดา  ทองค า 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
ค.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
  

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2. ผลงานวิจัย 
2.1 สุธิดา ทองค า วิโรจน์ สามสี อรนุช พงศากสิกร และศศิมาภรณ์ หมื่นสุข.

(2560). การดูดซับโลหะหนักของเซลลูโลสฟอสเฟตจากเปลือข้าวโพด.
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 22(1): 262-270. (TCI 1) 

2.2 เวธกา เช้าเจริญ สุธิดา ทองค า อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ วัชรินทร์ สุขสนาน 
ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ และชนิดา ศรีสาคร. คุณภาพน้ าดื่มจากเครื่องท า
ความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้ง
ที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
หน้า 226- 231. 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2545 – 2546     ครูอัตราจ้างโรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี 

    พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมี 1                           2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
    3) รายวิชาเคมี 2                           4) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 2 
    5) รายวิชาเคมีวิเคราะห์                   6) รายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 

7) รายวิชาเคมีอาหาร                      8) รายวิชาปฏิบัตกิารเคมีอาหาร 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 

1) โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
    2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  

                            1-2 
3 นางวัชราภรณ์  ประภาสะโนบล 

ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
วท.บ.(เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2.  ผลงานวิจัย 
2.1 พิชิต สุดตา วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล นันท์ภัส สุวรรณสินธุ์ . (2558).     

สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis 
บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ งานประชุมวิชาการ
ราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 9 (19-20 ธันวาคม 2558). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. หน้า 115-122. 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

2.2 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ชุลี สัมพดาม ณัฐฐินันท์ แย้มพุกและจิรพร       
กิติยายาม. (2559). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของใบ
เชอร์รี่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (31 มีนาคม 
– 1 เมษายน 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 
336-343. 

2.3 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สุดารัตน์ รนทะพาน สโรชา ภู่ระย้าและชลนที 
สุนเจริญ. (2559). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีของหญ้าคา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ราชภัฏ เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่  6           
(9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี . หน้า 
1033-1039. 

2.4 ช่อทิพย์ หอมชื่น เบญจวรรณ หินแก้ว ศิริลักษณ์ อาสน์แก้ว วัชราภรณ์ 
ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของงัวซัง . รายงานสืบเนื่องการประชุม
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 (15 กรกฎาคม 2560). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 345-353. 

2.5 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล. (2560). ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและ
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดใบเชอร์รี. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. 14(1): 34-42. (TCI 2) 

2.6 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และพิชิต สุดตา. (2560). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดล าต้นนกกระลิง
แดง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3(45): 531-542. (TCI 1) 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

2.7 วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล . (2561). ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจ
สารพฤกษเคมีเบื้องต้นของรากสิบสองราศี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 10(11): 89-100. (TCI 1) 

2.8 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ระวิวรรณ ขันสิงห์และศศิวิมล รอดพ้น. (2561). 
ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของหญ้าคา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  10 (29 - 30 มีนาคม 2561). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 1708-1717. 

2.9 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เชษฐ์สุดา ผ่องดี วัชราวลี สมใจและธนาวดี แจ่ม
แจ้ง. (2561). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์และสารพฤกษเคมี
ของงัวเลีย.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่  6 (6 มิถุนายน 2561). มหาวิทยาลัย       
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ. หน้า 180-185. 

2.10 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ดวงฤทัย จันทร์อินทร์ อินธุอร จ าเนียรสุขและ
ณรงค์ วงษ์พานิช. (2561). การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้ง
ที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 
หน้า 299-304. 

3.  ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
พ.ศ. 2545 - 2547        หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน  

ส านักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

พ.ศ. 2549 – 2551       ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ. 2552 – 2556       ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน     ประธานสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4.  ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1                2) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 
    3) รายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1                 
    4) รายวิชาปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 
    5) รายวิชาสเปกโทรสโกปสี าหรับสารอินทรีย์ 
    6) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน            7) รายวิชาชีวเคมีพ้ืนฐาน                             

8) รายวิชาการวิจัยทางเคมี               9) รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
10) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี       11) รายวิชาสัมมนาเคมี   
12) รายวิชาการเคมีพ้ืนฐาน              13) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1    

5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
- 

6.  ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
    2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  
                                 1-2   
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

4 นางสาวเวธกา เช้าเจริญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

วท.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
- 

2.  ผลงานวิจัย 
2.1 W. Chaocharoen, W. Suginta, A. Schulte. (2017). hYKL-40 cancer 

biomarker electroanalysis in serum samples and model cell 
lysates: Capacitive immunosensing compared with enzyme label 
immunosorbent assays (ELISA). The Analyst. 142(3): 503-510. 

2.2 S. Thongsom., W. Chaocharoen., A. Silsirivanit., S. Wongkham.,  
B. Sripa., H. Choe., W. Suginta., C. Talabnin. (2 0 1 6 ) .  YKL-
4 0 /chitinase-3 -like protein 1  is associated with poor prognosis 
and promotes cell growth and migration of cholangiocarcinoma. 
Tumour Biology. 37(7): 9451-63. 

2.3 W. Chaocharoen, W. Suginta, W. Limbut, A. Ranok, A. Numnuam, 
P. Khunkaewla, P. Kanatharana, P. Thavarungkul, A. Schulte. 
(2015). Electrochemical detection of the disease marker human 
chitinase-3 -like protein 1  by matching antibody-modified gold 
electrodes as label-free immunosensors. Bioelectrochemistry. 
101: 106-113. 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

2.4 W. Chaocharoen., A. Ranok, W. Suginta., A. Schulte. ( 2 0 1 5 ) .                      
A microfluidic capacitive immunosensor system for human 
cartilage chitinase-3-like protein 2 (hYKL-39) quantification as                
an osteoarthritis marker in synovial joint fluid. RSC Advances. 
5(104): 85410 – 85416. 

2.5 เวธกา เช้าเจริญ, สุธิดา ทองค า, อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์, วัชรินทร์ สุขสนาน, 
ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ และชนิดา ศรีสาคร. (2561). คุณภาพน้ าดื่มจาก
เครื่องท าความเย็นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ        
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 226-231. 

2.6 ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ , วัชรินทร์ สุขสนาน, อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ ,        
พรอริยา ฉิรินัง, ธนิดา ชาญชัย และเวธกา เช้าเจริญ. (2561). ความนิยมใน
การบริโภคอาหารท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 232-238. 

3.  ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุร ี
4.  ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมี 2                           2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
    3) รายวิชาชวีเคมีพ้ืนฐาน                 4) รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 
    5) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี           
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

    6) รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    

5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
- 

6.  ประสบการณ์นิเทศ (ร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีประสบการณ์) 
     1) พศ. 2559-ปัจจุบัน     อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                    สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
     2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน    อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                    สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอน 
                                    สถานศึกษา 1-2 

5 นายพิชิต สุดตา 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
1.1 พิชิต สุดตา. (2558). การใช้ประโยชน์ทางยาพ้ืนบ้าน สารพฤกษเคมี และ

ฤทธิ์ทางชีวภาพของมะข่วง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 20(1): 236-250. 
(บทความวิชาการ) (TCI 1) 

2. ผลงานวิจัย  
2.1 พิชิต สุดตา, กานต์ หลินลาโภ, จริยา ปันโป่ง. (2559). แอลคาลอยด์ที่แสดง

ฤ ท ธิ์ ค ว า ม เป็ น พิ ษ ต่ อ เซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง .  ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 44(1): 88-102. (TCI 1) 

2.2 Nicholas, S.K., Geraud, N.S., Sudta, P., Suksamrarn, S., Willis, A.C., 
Bremner, J.B., Kelso, M.J. (2017). Unexpected synthesis of              
3-imino-2-(pyrrol-2-yl) isatogen derivatives affords facile access to 
the first 2-pyrrolyl isatogen. Synthetic Communications. 47(1): 62-
67.  
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

2.3 Kirk, S.N., Bezos, A., Willis, A.C., Sudta, P., Suksamrarn S., Parish, 
C.R., Ranson, M., Kelso, M.J. (2016). Synthesis and Preliminary 
Evaluation of 5,7-Dimethyl-2-Aryl-3H-Pyrrolizin-3-ones as 
Angiogenesis Inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 
26(7): 1813-1816.  

2.4 Sudta, P., Buasiri, K. (2016). Antituberculosis Alkaloids from the 
Roots of Zanthoxylum rhetsa. Proceeding on Pure and Applied 
Chemistry International Conference 2016 (9 -11 February, 2016). 
Bitec Bangna Bangkok, Thailand. Page 1007 – 1013. 

2.5 พิชิต สุดตา, วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล , นันท์ภัส สุวรรณสินธุ์. (2558).   
สารพฤกษ เคมี  และฤทธิ์ ค วามเป็ น พิษต่ อ เซลล์ มะเร็ งของพืชสกุ ล  
 Capparis บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ               
งานประชุมวิชาการราชภัฏร าไพพรรณีครั้งที่ 9 (19-20 ธันวาคม 2558). 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. หน้า 115-122.  

2.6 พิชิต สุดตา, วิยะดา ยุงรัมน์, ไพโรจน์ ยอดคีรี. (2559). สารสกัดแทนนินจาก
เปลือกผลมังคุดและการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการใช้เพ่ือชะลอ
การเน่าเสียของน้ าตาลสดแทนพะยอม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ งานประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการครั้งที่ 4 (26 สิงหาคม 
2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ. หน้า 793-804.  
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

2.7 ช่อทิพย์ หอมชื่น, เบญจวรรณ หินแก้ว, ศิริลักษณ์ อาสน์แก้ว, วัชราภรณ์ 
ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของงัวซัง รายงานสืบเนื่องการประชุม
ระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 (15 กรกฎาคม 2560). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 345-353. 

2.8 วัชราภรณ์ ประภาสะโนบลและพิชิต สุดตา. (2560). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดล าต้นนกกระลิง
แดง. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45(3): 531-542. (TCI 1)  

2.9 พิชิต สุดตา, ธนะชัย ทองสุข, นันทิพร แตงทับ. (2562). ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของรากมะข่วง. สักทอง:วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 6(1): 37-51. (TCI 2) 

3. ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี                  
พ.ศ. 2557                ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2559-2560        ประธานสาขาวิชาเคมี 
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน      รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

4.  ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมี 1                           2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
    3) รายวิชาเคมีอินทรีย์ 2                  4) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
    5) รายวิชาสัมมนาเคมี                     6) รายวิชาการวิจัยทางเคมี 
    7) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน            8) รายวิชาเคมีและภูมิปัญญาไทย 
    9) รายวิชาเคมีพ้ืนฐาน                     6) รายวิชาการจัดการเรียนรู้เคมี 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา 
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
 

5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
     พ.ศ. 2550-2553 ผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน                

ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพ 
     พ.ศ. 2555-2557 ผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 
6.  ประสบการณ์นิเทศ 
    1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
    2) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอนสถานศึกษา  
                                 1-2 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 



ภาคผนวก ฉ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษห์ลกัสูตรครุศำสตรบณัฑิต 

 



 

 

ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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