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*************************************
1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี เนื้อหา และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เห็นความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ หรือวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ พั ฒ นาความรู้ ใ หม่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความรู้นาไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
และประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(6) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(7) ตระหนั กถึ งคุ ณ ค่า และความส าคั ญของศาสตร์ส าขาวิชาต่ า ง ๆ ที่ มีต่ อการด ารงชีวิ ตและ
ประกอบวิชาชีพ การนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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(3) มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์และสื่อสารเชิงคณิตศาสตร์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นาโดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง มีความไวในการ
รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา
และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสมและใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
(5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มี
ความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ สามารถสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
(4)
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน าแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสอน การวั ด ประเมิ น ผล การจั ด การชั้ น เรี ย น การบั น ทึ ก และรายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกีย่ วกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยมที่
พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และนาความรู้เกีย่ วกับคุณธรรมพืน้ ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สงั คมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเคมี ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาเคมี ที่มีต่อการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางเคมี ที่สามารถนาไปพัฒนาการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านเคมี
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทาง
เคมี ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
((6 ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า การน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตั ดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า การใช้ วิ ถี ท างปั ญ ญาในการด ารงชี วิ ต การประกอบวิ ช าชี พ และ
การแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่าง และปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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3) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนั กถึงความส าคั ญของการด ารงชีวิ ตและประกอบวิชาชี พตามคุ ณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนัก ถึ งคุณ ค่ า และความส าคัญ ของศาสตร์ส าขาวิ ชาต่า ง ๆ ที่ มี ต่ อการดารงชีวิ ต และ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เ กี่ยวข้องกับชีววิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอนชีววิทยา
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องด้านชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องด้าน
ชีววิทยา พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนชีววิทยา
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ ในการดารงชีวิตโดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพและการแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างของผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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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 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องด้านชีววิทยาการวั ด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการทาโครงงาน
ชีววิทยา
(2) สามารถวางแผน ออกแบบการทดลองทางชีววิทยา ออกแบบปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์ส ภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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4) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความมรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่ พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีต่อการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์
ศาสตร์ที่เ กี่ยวข้องกับพั ฒนาการและการเรีย นรู้ข องผู้ เรีย น การจัด การเรีย นการสอน การวิ จัย และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกั บ
การศึกษา
(5) มีสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการใน
ศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและ เป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการ
สื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน การนาเสนอผลงานทางวิชาการสามารถเลือกรูปแบบการ
นาเสนอสารสนเทศตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่ บุคคล
1.6 ด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรีย นรู้ที่ อบอุ่ น มั่ นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า ของการน าแนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนการวั ด
ประเมินผลการจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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5) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ขยัน อดทน ยึดหลักค่านิยมที่พึงประสงค์สร้างสรรค์สั งคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืนมีจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
(2) ตระหนักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายใน
สังคมพหุวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินและนาความรู้ทางศิลปะจรรยาบรรณวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึง ประสงค์
ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพด้านศิลปะ 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) มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล ตระหนั กถึงคุณค่า และความสาคัญของศาสตร์ส าขาวิชาต่ าง ๆเห็ น
ความสัมพันธ์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ ชีวิตและสังคม นาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
(2) มี ค วามมุ่ ง มั่ น ใฝ่ รู้ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมนาความรู้ทางศิลปศึกษาไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมและปรับตัว
แก้ปัญหาต่าง ๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปใช้ กับการสอนศิลปศึกษาและประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญาสามารถปรับตัว
และแก้ปัญหาต่าง ๆได้
(4) เข้าใจและใช้ทักษะตามหลักวิชาการและวิชาชี พศิลปะ สาหรับการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตลอดจนหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง เคารพระเบียบ
สังคม และสมาชิกในสังคม ยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่า
แก่ตนเองและผู้อื่นสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในความ
แตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับศิลปะได้
(3) สามารถสื่อสารความคิด 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 และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสาหรับครูภาษาไทย
(2) มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
เข้าใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและใช้
ดุลยพินิจโดยคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
(2) ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการทั้งในศาสตร์ภาษาไทย
และศาสตร์ต่าง ๆ
(3) สามารถต่อยอดความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษาไทย
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนั กถึ งคุ ณค่า ของการนาความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) รู้จักใช้กระบวนการคิดแบบต่างๆ และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทย
(3) สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญา ความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทยอย่างมี
นวัตกรรม
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งของตนเองและสมาชิก สามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร เข้าใจผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมรณ์และสังคม
(2) เอาใจใส่ ช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกอย่างสร้างสรรค์
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ

12
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) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ในรูปแบบที่หลากหลาย
และสร้างสรรค์
(2) สามารถจัดการการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยอย่างบูรณาการ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการการเรียนรู้สาขาวิชาภาษาไทย ได้อย่างเหมาะสม
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7) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงยั่งยืนและสันติสุข
(3) ตระหนั กถึงความส าคั ญของการด ารงชีวิ ตและประกอบวิชาชี พตามคุ ณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและการดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆที่มีต่อการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแ ละหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม
(6) ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า ของการน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆและการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองการ
จัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนั กถึงคุณ ค่าของการใช้ วิถีท างปัญญาในการด ารงชีวิ ตการประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
ยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
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(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขา
วิชาเอกและวิชาต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชา
ต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีดุลย
พินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้การวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้ างสรรค์ ส ภาพแวดล้อ มทางกายภาพและบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ อบอุ่น มั่น คง
ปลอดภัย
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน าแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนการวั ด
ประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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8) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของการเป็น
ครูสังคมศึกษาและค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและนาความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนักถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สหศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์
(2) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูและ
การดารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนั กถึงคุณ ค่าและความส าคัญของศาสตร์ต่าง ๆของสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ มีต่อการ
ดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีแ ละหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า ของการน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่างๆ
และการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) ตระหนั กถึงคุณ ค่าของการใช้ วิถีท างปัญญาในการด ารงชีวิ ตการประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
ยึดหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
(2) สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการ
สื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภ าษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์และ
สถิติพื้นฐานในการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของสังคมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการน าแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนการวั ด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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9) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนั กถึงความส าคั ญของการด ารงชีวิ ตและประกอบวิชาชี พตามคุ ณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาต่างที่เกี่ยวข้องไป
ใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มีต่อการดารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนั กถึ งคุ ณค่า ของการนาความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจั ดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่างๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร

18
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 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 การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
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10) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนั กถึงความส าคั ญของการด ารงชีวิ ตและประกอบวิชาชี พตามคุ ณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขา วิชาต่างๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มตี ่อการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกีย่ วข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ทางพลศึกษาและศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องและสามารถประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
(5) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และนาความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจยั และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการศึกษามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาอย่างเหมาะสม
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีเ่ กี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปญ
ั หาต่างๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน รวมทั้ง
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการ
แก้ปัญหาและมีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
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(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 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 และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในชั้นเรียนทางด้านพลศึกษา
(2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
(3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคง
ปลอดภัย
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การวัด
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียนทางด้านพลศึกษา มาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร
*************************************
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผลทางการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพนักวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ คานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ และการประกัน
คุณภาพ
ELO 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกีย่ วข้องทางด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย สถิติ และ
การประกันคุณภาพในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
(1) อธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล การวิจัย
สถิติ และการประกันคุณภาพ
(2) ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น การเรี ย นรู้
การวิจัย และการประกันคุณภาพ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน กับการวัดผลประเมินผล
การวิจัย และการประกันคุณภาพ
ELO 5 มีความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์งานด้านการวัดผล
การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(1) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งหลั ก สูต ร การเรี ย นการสอน กับ การออกแบบการวั ด ผล
ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(2) ประเมินค่าองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องทางการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการ
ประกันคุณภาพ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย
(4) สามารถคิ ด สร้ า งสรรค์ งานทางด้ านการวัด ผล การประเมิน ผล และการประกั น
คุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัย
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1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
ELO 7 แสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ า-ผู้ตามทีด่ ี เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล
(1) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีบุคลิกภาพที่ดี มีความขยัน แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
(4) ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 8 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลข่าวสาร สามารถสื่อสาร และมีดุลยพินิจในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามสามารถในการคิ ด ค านวณ และทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวัดผล ประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน
ทางด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และการประกันคุณภาพ
(3) เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัย และ
การประกันคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
(4) มีทักษะการสื่อสารทางภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในมโนทัศ น์เกี่ ยวกับคุ ณธรรมพื้ นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และ
นาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
(3) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการด ารงชี วิ ต และประกอบวิ ช าชี พ ตามคุ ณ ธรรมพื้ น ฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมถึงการประกอบสัมมาอาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ และมีความรู้และรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการความรู้ในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
(3) ตระหนัก ถึ งคุณ ค่ า และความส าคัญ ของศาสตร์ส าขาวิ ชาต่า ง ๆ ที่ มี ต่ อการดารงชีวิ ต และ
ประกอบวิชาชีพ และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้และทักษะเพื่อการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาวิชาชีพ
(4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(5) สามารถวิเ คราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิน และประยุก ต์ ความรู้เ กี่ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎีแ ละ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(6) ตระหนั กถึ งคุ ณค่า ของการนาความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลั กการที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิตได้โดยใช้วิถีทางปัญญา และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดารงชีวิตได้โดยวิถีทางปัญญา
(3) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(4) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการใช้ วิ ถี ท างปั ญ ญาในการด ารงชี วิ ต การประกอบวิ ช าชี พ และ
การแก้ปัญหา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคม
และหลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีความสามารถในการใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
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(2) สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบัติต่อผู้เรียน และเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเป็นมิตร
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแลการปฏิบัติงาน
(2) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน
การสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการสื่อสาร เผยแพร่ ประยุกต์และใช้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์และ
สถิติพนื้ ฐาน ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร
***************************************
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสาหรับการสร้างสรรค์สังคมแห่งความรู้ และความพอเพียงอย่างยั่งยืน
(2) ตระหนั ก และยอมรั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามกรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
(3) นาความรู้ในคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพ
(2) ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของศาสตร์ วิ ช าชี พ และศาสตร์ เ ฉพาะด้ า นที่ มี ต่ อ การ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในการดารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ
(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์เฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถนาความรู้ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและผลการวิจัยไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดารงชีวิต
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การทาความเข้าใจและการประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายสามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
(2) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หรื อ ประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลในกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีปัญญา
(3) สามารถปรับตัวในสังคมแห่งการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
(4) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวั ตกรรมการ
เรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีค วามเข้า ใจเกี่ ยวกั บบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของตนเองและสมาชิก ในสังคม
หลักการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติด้วยจิตสาธารณะ
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(4) เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(5) มีภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐานเพื่อการสื่อสารการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
(2) มีทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและการนาไปใช้ในวิชาชีพ
(3) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ พัฒนาการ และการปรับพฤติกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ ในบริบทจริงได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ปญ
ั หาพฤติกรรมในชั้นเรียน เพื่อ
นาไปสู่การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
(3) ตระหนักถึงคุณค่าของการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
(4) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในบริบทจริง
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน 1 หลักสูตร
************************************
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการให้คาปรึกษา
(1) แสดงออกถึ งการมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามเสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2-3 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
ทางจิตวิทยา
(1) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการและทฤษฎีที่ สาคั ญจากเนื้อหาที่ ศึกษาใน
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และเครื่องมือที่
เหมาะสมไปใช้ในการแก้ปัญหา
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
(4) บูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4-5 สามารถนาทักษะทางปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการให้คาปรึกษา
(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบ
(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนา
ข้อสรุปมาใช้
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพด้านจิตวิทยา
การให้คาปรึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6-7 บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และมีความรับผิดชอบต่อการทางาน
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(4) มีความสามารถใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการให้คาปรึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อนื่ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุม่
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 ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้ คอมพิ วเตอร์ในการจัด การข้ อมูลต่ างๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและสามารถสืบค้นข้อมูล
วารสารทั้งในและต่างประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
จานวน 7 หลักสูตร
*******************************
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) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิ งวิชาการและ
วิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเนื้อหาสาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
หรือคอมพิวเตอร์
(3) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ วิ ธี ก าร และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์
กับศาสตร์อื่น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทั ก ษะการคิ ด อย่า งเป็น ระบบ คิ ดสร้ า งสรรค์ คิ ด อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ คิ ด แก้ ปั ญ หาและ
สามารถตัดสินใจ
(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่แล้วนาข้อสรุปมาใช้
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์หรือ
คอมพิวเตอร์ เพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ดการข้ อมู ล ต่ า ง ๆ และใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
(1) ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษา
(2) สามารถออกแบบ วางแผนปฏิบัตกิ ารสอน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก และรายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทาวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงยุคปัจจุบนั
(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 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในศาสตร์ภาษาไทยและ/หรือการ
สอนภาษาไทย
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และวิธีการทางภาษาไทยใช้แก้ปัญหา
ได้เหมาะสม
(3) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการภาษาไทย และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ ภาษาไทยกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบจากการเรียนภาษาไทย
(2) วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และวิธีการทางภาษาไทยและ/หรือวิธีสอน
ภาษาไทยไปใช้แก้ปัญหาได้เหมาะสม
(3) ค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลทางภาษาไทยและ/หรือการสอนภาษาไทยจาก
หลักฐานใหม่ แล้วเลือกใช้ได้สอดคล้องกับยุคสมัย
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในภาษาไทยสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถพูด อ่าน และ/หรือเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
เหมาะสม
3) สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัยและประเมิน
(1) แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักวิจัยและประเมิน
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ
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(1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมิน
(2) สามารถนาความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินไปใช้ เพื่อบริการและ
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม
ELO 3 สามารถออกแบบการวิจัย การประเมิน และการประกันคุณภาพ
(1) สามารถออกแบบการวิ จั ย การประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ค้ น หา
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานใหม่ แล้วนาองค์ความรู้และข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 4 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย และประเมิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนางาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(1) สามารถประเมินเพื่อการแก้ปัญหา ปรับปรุง และประกันคุณภาพของหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษา
(2) สามารถค้นคว้าวิจัย รู้จักใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้กระบวนการวิจัยและประเมินเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ELO 5 บูรณาการองค์ความรูจ้ ากการวิจยั การประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและสังคม
(1) สามารถบูรณาการความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยและประเมินกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ ละการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพสิทธิและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์
ELO 7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม
(1) มีภาวะผู้นาและผูต้ าม สามารถวินิจฉัยปัญหาทางการศึกษา สังคม และบริหาร
จัดการเชิงวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(2) สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 8 สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาเสนอ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
(1) มีความใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านการวิจัยและประเมิน นามา
พัฒนาตนและวิชาชีพ
(2) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิต ศาสตร์ เพื่อการวิจัยและประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
(4) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็น สื่อสารอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยการพูด การเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไป สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ สื่อสารงานวิจัยเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ยอมรับ และนาเสนอเชิงวิชาการ
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4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิ บัติ ตนตามหลัก คุณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิ ชาชีพ นั ก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม มีคุณลักษณะความเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(3) ภาวะผู้นาและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกต้อง
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
และบริบทเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงระบบ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้และทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ELO 5 ประเมินเพื่อออกแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) คิดแก้ปัญหาและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา
และสมาชิกกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(2) รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสาร
และนาเสนอความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิจัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(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 และเป็นแบบอย่างที่ดี
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตรและ
การสอน
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางหลักสูตรและ
การสอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา
(1) มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
(2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และให้คาปรึกษาด้านการ
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) เป็นผู้นาในวิชาชีพ สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนาหลักสูตรและการสอน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทางด้าน
หลักสูตรและการสอน
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(1) ทางานเป็นทีม 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) สามารถนาเสนอสารสนเทศด้านหลักสูตรและการสอนต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
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1.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ELO 8 สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สามารถนาไปประยุกต์และ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
(1) สามารถวางแผน ออกแบบ หลักสูตรในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
(2) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบทสังคม

37

6) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และตาม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
(2) มีวินั ย ตรงต่ อเวลา รับ ผิดชอบต่อตนเองและสั งคมเคารพระเบียบข้อบั งคับ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถวินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกีย่ วกับพลศึกษาสุขภาพและกีฬา
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทางพลศึกษาและกีฬา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ วิธีการ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
ELO 3 สามารถออกแบบการสอน การดูแล และส่งเสริมสุขภาพ กีฬา
(1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนาผลงานวิจัยไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได้
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 มีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(1) มี วิ นัย รั บ ผิด ชอบต่อ ตนเองและสังคม รั บ ฟังความคิ ดเห็ นของผู้ อื่น เคารพสิ ท ธิ
ระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
ELO 7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคม
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์พลศึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 8 สามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาเสนอ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
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(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูล ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาเสนอสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
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7) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(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 หรือกาหนดสถานการณ์เพื่อให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานและผู้เรียนด้วยมุมมองเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(2) มีความใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้เรียนและผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อองค์การและสังคม
(4) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม การวัดมาตรฐานนี้อาจทาได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELOs)
ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

40

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
จานวน 2 หลักสูตร
*******************************
1) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง และกว้างขวางเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีบริหาร
การศึกษา
(2) มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
(3) มีความรู้ด้านการบริหารองค์การ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
(3) มีสามารถออกแบบและดาเนิน การโครงการวิจัยในเรื่องที่ ซับซ้อนเกี่ยวกั บการพั ฒนาองค์
ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็น ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) สามารถวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
(3) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนาไปใช้ในการค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สาคัญและซับซ้อน
(2) สามารถสรุปปัญ หาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึ กในด้านการบริหาร
การศึกษา
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในวงวิชาการ
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2) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ELO 1 ปฎิบัติตนเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในบริบททางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างกว้างขวาง
(2) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยคานึงถึงความถูกต้องและส่วนร่วม
(3) มีสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ตัดสินใจอย่างหลักการที่มีเหตุผลและยึดถือค่านิยมอัน
ดีงามในการแก้ปัญหาทางจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแก้ไขในทางที่ถูกต้อง
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ELO 2 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษานาไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(1) วิเคราะห์ เชื่ อมโยงหลัก การและทฤษฎี ที่เ ป็น รากฐานทางเทคโนโลยีแ ละสื่อ สาร
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อชี้นาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างยังยืน
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 3 ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ พัฒนา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) คิดวิ เคราะห์ อย่ างเป็น ระบบในบริบ ทด้ านเทคโนโลยีแ ละสื่อ สารการศึ กษา โดย
เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถออกแบบและดาเนินการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในประเด็นที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติ ได้อย่างสร้างสรรค์
ELO 4 ประเมินคุณค่า และสังเคราะห์ผลการวิจัยรวมทั้งทฤษฎีเพื่อบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) สามารถสังเคราะห์ ผลงานการวิจัย และทฤษฎีเ พื่อพั ฒนาความรู้ ใหม่ บู รณาการ
ศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 5 มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล รับผิดชอบและมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่โดดเด่นและสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ชี้นาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ซับซ้อน
วางแผนพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น
(3) มีทั กษะในการท างานเป็ นที ม สร้า งปฏิ สัม พัน ธ์ใ นกิจ กรรมกลุ่ม อย่า งสร้ างสรรค์
รวมทั้งสามารถจัดการตนเองในการเป็นผู้นาหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดกรองและจัดการสารสนเทศ มีความสามารถใน
การสื่อสารและนาเสนอความรู้ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(1) คัดกรองข้อ มูลและใช้ห ลัก ตรรกะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติใ นการศึ กษาค้น คว้ า
ปัญหา เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้เป็นอย่างดี
(2) สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการและรวมทั้งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ รวมถึงการตีพิมพ์ผ่านสื่อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

