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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต   
จ านวน 10  หลักสูตร  

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

1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน  
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ

น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข  

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เห็นความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ หรือวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สหศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ  

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา 

(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความรู้น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

(6) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(7) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ที่มีต่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ การน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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(3) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์และสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน 
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต  การประกอบวิชาชีพ  และการ
แก้ปัญหา 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น าโดยสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง มีความไวในการ

รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 

(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ 
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสมและใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ์  
(5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์

และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้

1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
(1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
(2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ท้ังที่มีความสามารถพิเศษ ที่มี

ความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
(3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 
(4) ตระหนักถึ งคุณค่ าของการน าแนวคิด   หลักการ   และทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ  

การสอน การวัดประ เมินผล  การจั ดการ ช้ัน เรี ยน การบันทึกและรายงานผลการจั ดการเรี ยนการสอน และ  
การวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2)   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
 1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      (1)  มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกีย่วกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยมที่

พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
      (2)  ยอมรับในคุณค่าของความแตกตา่งหลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

และน าความรู้เกีย่วกับคุณธรรมพืน้ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยกุต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรคส์งัคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 

      (3)  ตระหนักถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 1.2 ความรู ้
   1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจและเหน็ความสมัพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 

   (2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเคมี   ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาเคมี  ที่มีต่อการด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ 

   (4) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการทางเคมี ที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้  
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเคมี 

   (5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการทาง
เคมี ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   ( 6(  ตระหนักถึ งคุณค่ าการน าความรู้ เ กี่ ย วกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลั กการทาง เคมี  
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

 1.3 ทักษะทางปัญญา 
   1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 
    (2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ

สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 
    (3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาผู้เรียน  และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  การจัดการเรียนการสอน  และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    (4) ตระหนักถึงคุณค่าการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต  การประกอบวิชาชีพ และ 
การแก้ปัญหา 

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

   (2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 

   (3) เคารพในความแตกต่าง และปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
   (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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 1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.5.1  ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด   ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

    (2) สามารถใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

    (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

 1.6 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู ้
   1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 

   (2) สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการสอน  จัดการช้ันเรียน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

   (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย  
   (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน  การวัด

ประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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3)   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
   1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 

   (2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 

   (3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู 
  1.2 ด้านความรู้ 
    1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจและเหน็ความสมัพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 

   (2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  ที่มีต่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ 

   (4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอนชีววิทยา 

   (5) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องด้านชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   (6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องด้าน
ชีววิทยา  พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนชีววิทยา 
  1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 
   (2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจ ในการด ารงชีวิตโดยใช้วิถีทางปัญญา 
   (3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ

พัฒนาผู้เรียน  และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  การจัดการเรียนการสอน  และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพและการแก้ปัญหา 
  1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

   (2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 

   (3) เคารพในความแตกต่างของผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
   (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 



6 
 

  1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

   (2) สามารถใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ   คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการ
สื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

   (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
  1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
    1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

   (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านชีววิทยาการวัด
ประเมินผล  การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน และการท าโครงงาน
ชีววิทยา 

   (2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางชีววิทยา ออกแบบปฏิบัติการสอน  จัดการช้ันเรียน 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง 
ปลอดภัย  

   (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน  การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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4)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์
    1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) มีความมรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
และค่านิยมที่  พึงประสงคส์ าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
    (2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และ
น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 
    (3) ตระหนักถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
    1.2 ด้านความรู้ 
       1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
   (2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ที่มีต่อการด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ 
   (4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์   
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 
   (5) มีสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการใน
ศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    (6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด   ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 
    1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
       1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ 
    (2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 
    (3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจัดการ 
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  การจัดการเรียนการสอน 
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) ตระหนักถึงคณุค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา 
    1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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    (2) สามารถสร้างความสมัพันธ์ที่ด ีมีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
    (3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรยีน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและ เป็นมิตร 
    (4) ตระหนักถึงคณุค่าของการมีความรับผดิชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
    1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
    1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขยีน เทคโนโลยสีารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถติิพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรยีนรู้ และการจดัการเรียนการสอน 
    (2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขยีน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการ
สื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (3) ตระหนักถึงคณุค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขยีน เทคโนโลยสีารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรยีนรู้ และการจัดการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานทางวิชาการสามารถเลือกรูปแบบการ
น าเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อยา่ง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่บุคคล 
    1.6 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
       1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 
    (2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
    (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง 
ปลอดภัย 
    (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผลการจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 
5)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศลิปศึกษา 
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1)  มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ขยัน อดทน ยึดหลักค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างสรรค์สั งคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืนมีจิตส านึก
รับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเองและสังคม 

 (2) ตระหนักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายใน
สังคมพหุวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและน าความรู้ทางศิลปะจรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์
ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพด้านศิลปะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเกิดสันติสุข 
    1.2 ด้านความรู้   
       1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

 (1)  มีความรู้ความเข้าใจวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิต และสังคม 

 (2)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 (3)  มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ทักษะในการปฏิบัติทางศิลปะ 
 (4)  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานความรู้  

ตามหลักวิชาการทางศิลปะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (5)  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆเห็น

ความสัมพันธ์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ ชีวิตและสังคม น าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
       1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

 (2)  มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมน าความรู้ทางศิลปศึกษาไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมและปรับตัว
แก้ปัญหาต่าง ๆในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 

 (3)  ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  เพื่อน าไปใช้ กับการสอนศิลปศึกษาและประยกุต์ใช้กับการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญาสามารถปรับตัว
และแก้ปัญหาต่าง ๆได้ 

 (4)  เข้าใจและใช้ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชีพศิลปะ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตลอดจนหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เคารพระเบียบ
สังคม และสมาชิกในสังคม ยึดหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

 (2)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่า
แก่ตนเองและผู้อื่นสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกของชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

 (3)  เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในความ
แตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 

 (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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    1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น น าเสนอและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาประจ าชาติและภาษาท่ีสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (2)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับศิลปะได้ 
 (3)  สามารถสื่อสารความคดิ ความหมาย กระบวนการทางศิลปะสู่ผู้เรียนและสังคมได้ โดยใช้ภาษา

พูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 (4)  สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้น ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศิลปะ
และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งวิทยาการอื่นๆได้ 
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6)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูส าหรับครูภาษาไทย 
 (2) มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ 

เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
     (3) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและใช้
ดุลยพินิจโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม 

1.2  ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย อย่าง 

กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ 
 (2) ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการทั้งในศาสตร์ภาษาไทย 

และศาสตร์ต่าง ๆ     
     (3) สามารถต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย 
     (4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย 
     (5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     (6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ย วข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3  ด้านทักษะปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
 (1) รู้จักใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ 

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
 (2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทย 

     (3) สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญา  ความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยอย่างมี
นวัตกรรม 

1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีทั้งของตนเองและสมาชิก สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง 

เป็นกัลยาณมิตร เข้าใจผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมรณ์และสังคม 
 (2) เอาใจใส่ ช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกอย่างสร้างสรรค์ 

     (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้เรียน  
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ 
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1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขเชิงสถิติ เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้และ 

ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 (2) สามารถประมวลผล แปลความหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขเชิงสถิติ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 (1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ในรูปแบบที่หลากหลาย 

และสร้างสรรค์ 
 (2) สามารถจัดการการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

     (3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ  
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ได้อย่างเหมาะสม  
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7)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับคุณธรรมพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู   

และค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
 (2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ 

ประเมินและน าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงยั่งยืนและสันติสุข 
     (3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

1.2  ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการ 

ประกอบวิชาชีพครูและการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆที่มีต่อการด ารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ 
     (4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     (5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
     (6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3  ด้านทักษะปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 

ศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 
     (3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆและการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองการ
จัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิตการประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหา 

1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
ยึดหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

 (2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
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     (3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 

   )4(  ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขา 

วิชาเอกและวิชาต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน 

 (2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชา
ต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีดุลย
พินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน  

1.6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

เรียนรู้การวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 
 (2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการช้ันเรียนวัดและประเมินผลการ 

เรียนรู้บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นมั่นคง
ปลอดภัย  
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผลการจัดการช้ันเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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8)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของการเป็น 

ครูสังคมศึกษาและค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกตา่งหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ 

ประเมินและน าความรูเ้กี่ยวกับคณุธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมสีันติสุข 
   (3) ตระหนักถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

1.2  ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ 
 (2) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีมีต่อการ 

ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูและ
การด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ 
     (4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     (5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     (6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3  ด้านทักษะปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ 

สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา     
  (3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่างๆ
และการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิตการประกอบวิชาชีพและการ
แก้ปัญหา 

1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
ยึดหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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 (2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
     (3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร  

   )4(  ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร 

1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  
      (2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการ
สื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  

1.6  ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
 (1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของสังคมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎี 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในช้ันเรียน  
      (2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการช้ันเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล      
     (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย  
     (4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัด
ประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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9)  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
   (2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด า รงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 
   (3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
    (2)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาต่างที่เกี่ยวข้องไป
ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3)  ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีต่อการด ารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ 
    (4)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    (5)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    (6)  ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ 
    (2)  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 
    (3)  สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา 

1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
   (2)  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
   (3)  เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
   (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 



18 
 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
   (2)  สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

    (1)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การ
วัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในช้ันเรียน 
    (2)  สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (3)  สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง 
ปลอดภัย 
    (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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10)  หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
    1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1)  มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
      (2)  ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 
      (3)  ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

1.2  ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      (1)  มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร ์
      (2)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขา วิชาต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (3) ตระหนักถึงคณุค่าและความส าคญัของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มตี่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ 
      (4) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการที่เกีย่วข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์ทางพลศึกษาและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องและสามารถประยุกต์กายวิภาค สรรีวิทยา และหลักกลศาสตร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
      (5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และน าความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรยีนรู้ของผู้เรยีน การจดัการเรียนการสอน การวิจยัและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
      (6) ตระหนักถึงคณุค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้รยีน การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศึกษามาบรูณาการในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านพลศกึษาอย่างเหมาะสม 

1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักและกระบวนการคดิแบบต่าง ๆ 
     (2)  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีเ่กี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปญัหาตา่งๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา 
     (3)  สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตดัสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรยีนการสอน และผู้เรียน รวมทั้ง
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (4)  ตระหนักถึงคณุค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหาและมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอยา่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา 

1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
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     (2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
     (3)  เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
     (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผดิชอบและการอยู่รว่มกับผูอ้ื่นอย่างเป็นกัลยาณมติร และ
เอาใจใส่ในบริบทความแตกต่างของผู้เรียนด้านวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาการการเรียนรู้ อย่างเสมอภาค 
 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
     (2)  สามารถใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (3)  ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสารข่าวสารข้อมูลด้านการเรียนรู้พลศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
  1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
     (1)  มีความรู้ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในช้ันเรียนทางด้านพลศึกษา 
     (2) สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการสอน  จัดการช้ันเรียน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
     (3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง 
ปลอดภัย 
     (4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน  การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนทางด้านพลศึกษา มาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)   
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
จ านวน 2  หลักสูตร   

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

1) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ELO 1  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผลทางการศึกษา และมคีุณธรรม

จริยธรรมที่เสริมสรา้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(1)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน               
(2)  แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา  
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

ELO 2 อธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล  การประเมินผล การวิจัย สถิติ และการประกัน
คุณภาพ  

ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกีย่วข้องทางด้านการวัดผล การประเมนิผล การวจิัย สถิติ และ     
การประกันคณุภาพในการปฏิบตัิงานวิชาชีพ 

(1) อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย 
สถิติ และการประกันคุณภาพ 

(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้     
การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ELO 4 สามารถเช่ือมโยงความสมัพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน กับการวัดผลประเมินผล 
การวิจัย และการประกันคณุภาพ  

ELO 5 มีความสามารถทางการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์งานด้านการวดัผล         
การประเมินผล การวจิัย และการประกันคณุภาพ 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน กับ การออกแบบการวัดผล 
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ    

(2) ประเมินค่าองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องทางการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการ
ประกันคุณภาพ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

(3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย 

(4) สามารถคิดสร้างสรรค์งานทางด้านการวัดผล การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ELO 6 มีความรับผดิชอบ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง  
ELO 7 แสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ า-ผู้ตามทีด่ี เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(1)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
(2)  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความขยัน แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(3)  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
(4) ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO 8 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปข้อมลูข่าวสาร สามารถสื่อสาร และมีดุลยพินิจในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  มีความสามารถในการคิดค านวณ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวัดผล ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน 
ทางด้านการวัดผล  การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

(3)  เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และ
การประกันคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

(4)  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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2) หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน 
(2)  ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ

น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด าร งชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข  

(3) ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมถึงการประกอบสัมมาอาชีพ 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ และมีความรู้และรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้ในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 

(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีต่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้และทักษะเพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาวิชาชีพ 

(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ    
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ

สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตได้โดยวิถีทางปัญญา 

(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชา ชีพ และ        
การแก้ปัญหา 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 
และหลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีความสามารถในการใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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(2)  สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง

เป็นกัลยาณมิตร สามารถปรับตัว และท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแลการปฏิบัติงาน 
(2)  สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน

การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการสื่อสาร เผยแพร่ ประยุกต์และใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพืน้ฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)   
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   
จ านวน  1  หลักสตูร 

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

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาวชิาชพีครู 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูส าหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความรู้ และความพอเพียงอย่างยั่งยืน  
(2) ตระหนักและยอมรับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(3) น าความรู้ในคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ  
1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบวิชาชีพ  
(2) ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่มีต่อการ

แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ 
(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยไปใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด ารงชีวิต 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การท าความเข้าใจและการประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายสามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล หรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีปัญญา 

(3) สามารถปรับตัวในสังคมแห่งการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 
(4) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม 

หลักการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร  
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง

สันติด้วยจิตสาธารณะ 
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(4) เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
(5) มีภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม  
 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขยีนเทคโนโลยสีารสนเทศและคณิตศาสตร์ 
และสถติิพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน  

(2) มีทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและการน าไปใช้ในวิชาชีพ 

(3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(4) มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
  (1)  มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเรียนรู้ พัฒนาการ และการปรับพฤติกรรม เพื่อประยุกตใ์ช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรยีน และ
การประเมินผลการเรยีนรู้ ในบริบทจริงได้อย่างเหมาะสม 

  (2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ปญัหาพฤติกรรมในช้ันเรยีน เพื่อ 

น าไปสู่การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสรมิพัฒนาการเรียนรู้ 
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในช้ันเรียนที่มีคุณภาพ  
(4) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในบริบทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)   
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
จ านวน  1  หลักสตูร   

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

1) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวทิยาการให้ค าปรึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ELO 1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการให้ค าปรึกษา  
  (1) แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต  และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล 

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 ELO 2-3  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ทางจิตวิทยา 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญจากเนื้อหาที่ศึกษาใน
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

  (2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และเครื่องมือที่
เหมาะสมไปใช้ในการแก้ปัญหา  

  (3)  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
  (4)  บูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ELO 4-5 สามารถน าทักษะทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษา 

  (1)  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบ  
  (2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  (3)  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน า
ข้อสรุปมาใช้ 
  (4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพด้านจิตวิทยา
การให้ค าปรึกษา 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ELO 6-7 บุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น  และมีความรับผิดชอบต่อการท างาน
  (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
  (3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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(4)  มีความสามารถใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคม 

ได้อย่างเหมาะสม 

(5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อืน่ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุม่ 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ELO 8  บูรณาการองค์ความรู้ทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สังคม   
  (1)  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาอิสระและการวิจัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ด้วยการพูดและการเขียน ท้ังในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ 
  (3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสามารถสืบค้นข้อมูล
วารสารทั้งในและต่างประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)   
ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   
จ านวน  7  หลักสตูร 

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

1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและ

สังคม 
(3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญเชิงวิชาการและ

วิชาชีพอย่างมีเหตุผล  
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์  

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
หรือคอมพิวเตอร์ 

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
กับศาสตร์อื่น 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจ 

(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่แล้วน าข้อสรุปมาใช้ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือ

คอมพิวเตอร์ เพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(5) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่างถูกต้อง

เหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ท้ังในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ 
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน  
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
  (1)  ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

กับการจัดการศึกษา 
  (2) สามารถออกแบบ วางแผนปฏิบัตกิารสอน และวัดประเมินผลการเรยีนรู้ บันทึก และรายงาน 

ผลการจัดการเรยีนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และท าวิจัยในช้ันเรียน ที่สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงยุคปจัจุบัน 
(3) สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ

เรียนรู้ในบริบทจริง 
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2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริตในฐานะนิสิตซึ่งจะเป็นบุคลากรต้นแบบทางการศึกษา 
(2) ตรงต่อเวลา เคารพกฎเกณฑ์องค์กรรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในศาสตร์ภาษาไทยและ/หรือการ
สอนภาษาไทย 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และวิธีการทางภาษาไทยใช้แก้ปัญหา
ได้เหมาะสม 

(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการภาษาไทย  และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบจากการเรียนภาษาไทย 
(2) วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และวิธีการทางภาษาไทยและ/หรือวิธีสอน

ภาษาไทยไปใช้แก้ปัญหาได้เหมาะสม 
(3) ค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลทางภาษาไทยและ/หรือการสอนภาษาไทยจาก

หลักฐานใหม่ แล้วเลือกใช้ได้สอดคล้องกับยุคสมัย 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในภาษาไทยสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อวิจัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
(2) สามารถพูด อ่าน และ/หรือเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง

เหมาะสม 
3) สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ELO 1  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัยและประเมิน  
  (1) แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 (2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักวิจัยและประเมิน 
1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 ELO 2  อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ  



32 
 

  (1) มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการวิจัยและประเมิน 
  (2)   สามารถน าความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินไปใช้  เพื่อบริการและ

พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 ELO 3  สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ 

  (1)  สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วน าองค์ความรู้และข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้  

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ELO 4  ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์องค์ความรู้และ

นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา   พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  (1)  สามารถประเมินเพื่อการแก้ปัญหา ปรับปรุง และประกันคุณภาพของหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษา  
  (2)  สามารถค้นคว้าวิจัย รู้จักใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  (3)  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

  ELO 5  บูรณาการองค์ความรูจ้ากการวิจยั การประเมินและการประกันคณุภาพเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาและสังคม   
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO 6  มีความรับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

  (1)  มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
  (2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพสิทธิและคุณค่า
ความเป็นมนุษย ์

  ELO 7  แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม     
(1)  มีภาวะผู้น าและผูต้าม สามารถวินิจฉัยปัญหาทางการศึกษา  สังคม และบริหาร 

จัดการเชิงวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล 

(2) สามารถปรับตัว และท างานร่วมกบัผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ELO 8  สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าเสนอ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
  (1)  มีความใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านการวิจัยและประเมิน น ามา
พัฒนาตนและวิชาชีพ 
  (2)  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการวิจัยและประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
      (4)  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็น สื่อสารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการพูด การเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไป สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ยอมรับ และน าเสนอเชิงวิชาการ 
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4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ELO 1  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนัก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 (3) ภาวะผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกต้อง 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

 ELO 2  อธิบายหลักการ ทฤษฎี และการจัดการทางเทคโนโลยีและสื่อหลอมรวมเพื่อการศึกษา 
  (1) อธิบายความรู้ หลักการทางทฤษฎีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ELO 3  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  (1)  ประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  
และบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

  ELO 4  วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับเป้าหมาย 

และบริบทเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ   
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคดิเชิงระบบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
(2) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้และทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษาใหส้อดคล้องกับปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ELO 5  ประเมินเพื่อออกแบบเทคโนโลยีการเรยีนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรูไ้ด้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ   
(1) คิดแก้ปัญหาและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา 
  1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO 6  มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

  (1)  มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (2)  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ELO 7  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสาร
และน าเสนอความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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  (1)  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ท้ังในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ 
  (3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
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5) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ELO 1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน  
  (1) แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 (2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตรและ
การสอน 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
 ELO 2  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางหลักสูตรและ
การสอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา 

(1) มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน  
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
  (2)  มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และให้ค าปรึกษาด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกประเภท 
  (3)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
การสอน  

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ELO 3-5  มีทักษะทางปัญญาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดวิจารณญาณ 

  (1)  วิเคราะห์และวิพากษ์ หลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 
  (2)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทางการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน 
  (3)  เป็นผู้น าในวิชาชีพ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาหลักสูตรและการสอน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทางด้าน
หลักสูตรและการสอน 
 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO 6  มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  (1)  ท างานเป็นทีม ยอมรับกติกา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  (2)  เคารพในความแตกต่างต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร 
  (3)  มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ELO 7  มีความสามารถในการใช้ทักษะเชิงตัวเลข เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (1)  สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สถิติ ตัวเลข เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 
  (2)  สามารถน าเสนอสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอนต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
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1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ELO 8  สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สามารถน าไปประยุกต์และ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม   
  (1)  สามารถวางแผน ออกแบบ หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
  (2)  สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคม 
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6) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ELO 1  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา  
  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
  (3) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล 

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

 ELO 2  อธิบายหลักการ ทฤษฎเีกีย่วกับพลศึกษาสุขภาพและกีฬา  
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาทางพลศึกษาและกีฬา 

  (2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา  
 ELO 3  สามารถออกแบบการสอน การดูแล และส่งเสริมสุขภาพ กีฬา 

  (1)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และน าผลงานวิจัยไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได้ 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
ELO 4  ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและประเมินผลทางพลศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์องค์

ความรู้และนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  (1)  สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียน และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  ELO 5  บูรณาการองค์ความรู้ทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม 

   (1) สามารถบูรณาการความรู้ทางพลศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO 6  มีความรับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

  (1)  มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิ 
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  ELO 7  แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม     

(1)  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวท างาน 

ร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  มีความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์พลศึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่าง 

เหมาะสม 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ELO 8  สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าเสนอ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
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  (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ท้ังในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ 

  (3)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูล ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าเสนอสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
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7) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีบริหารการศึกษา 
(2) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
(3) มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด และการวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ในเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษา 

(2) มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่มีการประมวลความคิดรวบยอด และการแปลความหมาย
เพื่อประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา 

(3) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ การวัดมาตรฐานการออก
ข้อสอบ หรือก าหนดสถานการณ์เพื่อให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานและผู้เรียนด้วยมุมมองเชิงบวก   
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 

(2) มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เรียนและผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อองค์การและสังคม 
(4) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่น ท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ทักษะการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

(4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม  การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา   
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELOs)   
ของหลักสูตรดุษฎบีัณฑิต   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ของหลกัสูตรดุษฎีบัณฑิต   
จ านวน 2  หลักสูตร  

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

1) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแยง้และล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1.2 ด้านความรู้ 

1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง และกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีบริหาร

การศึกษา  
(2) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา 
(3) มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ 

โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสูง 
(3) มีสามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็น ทางวิชาการและวิชาชีพ  
(2) สามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
(3) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการ

และวิชาชีพ  
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อน าไปใช้ในการค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ 

ส าคัญและซับซ้อน  
(2) สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในด้านการบริหาร

การศึกษา 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในวงวิชาการ  



41 
 

2) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ELO 1 ปฎิบัติตนเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (1)   ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

 (2) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  โดยค านึงถึงความถูกต้องและส่วนร่วม 

 (3) มีสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ตัดสินใจอย่างหลักการที่มีเหตผุลและยึดถือค่านิยมอนั
ดีงามในการแก้ปัญหาทางจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแก้ไขในทางที่ถูกต้อง 

1.2 ด้านความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

ELO 2  สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  (1) วิเคราะห์เช่ือมโยงหลักการและทฤษฎีที่เป็นรากฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับชุมชนท้องถิ่น และในระดับท่ีสูงขึ้น 

  (2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อช้ีน าสังคม
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยังยืน  

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ELO 3  ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ พัฒนา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
    (1) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในบริบทด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดย

เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการได้อย่างสร้างสรรค์ 
    (2) สามารถออกแบบและด าเนินการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ในประเด็นท่ีซับซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    ELO 4 ประเมินคุณค่า และสังเคราะห์ผลการวิจัยรวมทั้งทฤษฎีเพื่อบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์

ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
     (1) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ บูรณาการ

ศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ELO 5  มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
  (1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษาท่ีโดดเด่นและสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ช้ีน าองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  (2) สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ซับซ้อน 

วางแผนพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น 
  (3) มีทักษะในการท างานเป็นทีม สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

รวมทั้งสามารถจัดการตนเองในการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์      
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

               1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ELO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองและจัดการสารสนเทศ มีความสามารถใน

การสื่อสารและน าเสนอความรู้ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    (1) คัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

    (2) สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการและรวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

 


