
 

 

 
 

มคอ. ๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร�และภาษาอังกฤษ (๔ ป#) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



 

สารบัญ 
 

              หน.า 
หมวดท่ี ๑ ข.อมูลท่ัวไป         ๑ 
 ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร       ๑ 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       ๑ 
 ๓. วิชาเอก         ๑ 
 ๔. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     ๑ 
 ๕. รูปแบบของหลักสูตร       ๑ 
 ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  ๒ 
 ๗. ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   ๒ 
 ๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสําเร็จการศึกษา    ๒ 
 ๙. ชื่อ ตําแหน�งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และป=ท่ีจบ  ๓ 
     ของอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร  
 ๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน      ๔ 
 ๑๑. สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป@นต2องนํามาพิจารณา  ๔ 
       ในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๒. ผลกระทบจาก ข2อ ๑๑ ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข2องกับ  ๕ 
       พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 ๑๓. ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปBดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืน   ๗ 
       ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๒ ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร       ๘ 
 ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค>ของหลักสูตร    ๘ 
 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง       ๙ 
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร  ๑๑ 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษา       ๑๑ 
 ๒. การดําเนินการหลักสูตร       ๑๑ 
 ๓. หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน      ๑๓ 
 ๔. องค>ประกอบเก่ียวกับประสบการณ>ภาคสนาม     ๒๘ 
 ๕. ข2อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย    ๓๑ 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู. กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล    ๓๔ 

 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา     ๓๔ 
 ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน     ๓๕ 



 

 

 สารบัญ (ต=อ) 
 
           หน.า 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2    ๔๔             
      จากหลักสูตรสู��รายวิชา  (Curriculum Mapping)    
 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา      ๕๔ 

 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ> ในการให2ระดับคะแนน (ผลการเรียน)  ๕๔ 
 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   ๕๔ 
 ๓. เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ๕๔ 
 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาอาจารย�        ๕๕ 
 ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม�      ๕๕ 
 ๒. การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย>     ๕๕ 
 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร       ๕๖ 
 ๑. การกํากับมาตรฐาน       ๕๖ 
 ๒. บัณฑิต         ๕๗ 
 ๓. นักศึกษา         ๕๘ 
 ๔. อาจารย>         ๕๙ 
 ๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน    ๖๐ 
 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2       ๖๑ 
 ๗. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน        ๖๖ 
 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    ๖๗ 
 ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน     ๖๗ 
 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      ๖๗ 
 ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   ๖๗ 
 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    ๖๘ 
 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา      ๗๐ 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร2างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙                 ๑๐๒ 
    และหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ 
 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙       ๑๑๑ 
    และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

 

 สารบัญ (ต=อ) 
 

           หน.า 
 ภาคผนวก ง ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว�าด2วยการจดัการศึกษา          ๑๘๑ 
    ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ภาคผนวก จ ข2อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว�าด2วยการวดัและประเมินผล       ๑๘๙ 
    การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕    
 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว�าด2วยการเทียบโอน          ๑๙๗ 
    ผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว�าด2วยการจดัการศึกษา          ๒๐๓ 
    ในภาคฤดูร2อน พ.ศ. ๒๕๕๐  และ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหาร                  ๒๐๗ 
    งานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ภาคผนวก ฌ  คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการวิพากษ>หลักสูตรกลาง                 ๒๑๒ 
   ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป= อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ภาคผนวก ญ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิพากษ>หลักสูตร          ๒๑๗ 
    ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป= อิงสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ภาคผนวก ฎ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร                  ๒๒๒ 
    ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป=  อิงสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ภาคผนวก ฏ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           ๒๓๒ 
    วิชาเอกคู� สาขาบรรณารักษศาสตร>และภาษาอังกฤษ 
 ภาคผนวก ฐ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการวิพากษ>หลักสูตรภายในหลักสูตร            ๒๓๕ 
   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคู�สาขาบรรณารักษศาสตร>และภาษาอังกฤษ 
 ภาคผนวก ฑ คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการวิพากษ>หลักสูตรภายนอกหลักสูตร         ๒๓๗ 
    ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคู� สาขาบรรณารักษศาสตร>และภาษาอังกฤษ 
 ภาคผนวก ฒ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ> ของอาจารย>          ๒๔๐ 
    ผู2รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย>ประจําหลักสูตร 
 ภาคผนวก ณ ข2อบังคับคุรุสภาว�าด2วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖           ๒๔๗ 
    และ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
    และ(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ภาคผนวก ด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ                 ๒๖๑ 

 ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร>และสาขาศึกษาศาสตร>  
 (หลักสูตรสี่ป=) พ.ศ.๒๕๖๒ 



๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ (๔ ป) 

  (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คณะ   :  ครศุาสตร 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ  

ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program in Library Science and English 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ) 

 ชื่อยอ  :   ค.บ. (บรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ)   

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Education (Library Science and English) 

 ชื่อยอ  :   B.Ed. (Library Science and English) 
 

๓. วิชาเอก  -  
 

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา ๑๕๙ หนวยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑  รูปแบบ  

เปนหลักสูตรคุณวุฒปิรญิญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและ

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพี 

๕.๓  ภาษาที่ใช  

ภาษาไทย 

๕.๔  การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

๕.๕  ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนขึ้นโดยตรง 



๒ 

๕.๖  การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปรญิญาเพียงสาขาวชิาเดียว  
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมัุติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 

      และสารสนเทศศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดการเปดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 ผานการประชุมวิพากษภายใน  เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ผานการประชุมวิพากษภายนอก  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นชอบหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ             

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

๘.๑  ครบูรรณารักษ หรือ ครูภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาทุกสังกัด 

๘.๒  บรรณารักษ  นักสารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ 

๘.๓  นักวิชาการทางดานการศึกษา 

๘.๔  เจาหนาที่ในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๘.๕ นกัพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาภาษาอังกฤษ 

๘.๖  ลาม นักแปลภาษา 

๘.๗  ประกอบอาชีพอิสระ และอาชพีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 



๓ 

๙. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย นางนัยนา อรรจนาทร 

 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิาค  

บรรณารักษศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

วิทยาลยัครูสุรินทร 

๒๕๕๓ 

๒๕๓๔ 

๒๕๓๑ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางกนกพร นาสมตรกึ ซิมิโอนิกะ 
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MARMI 

 

DILL 

 

 

ศศ.บ. 

Archives and Records Management 

Archives and Records Management   
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Digital Library Learning 

 

 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร         

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

วิชาโท ภาษาอังกฤษ 

University of Liverpool, UK 

University of Liverpool, UK 

 

Oslo University College (Norway),  

Tallinn University (Estonia),  

Parma University (Italy) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๕๒ 

 

 

๒๕๔๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวอรนิต ประนมไพร 

 

ศศ.ม. 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ศศ.บ. 

การจัดการสารสนเทศ  

วิชาชีพครู  

สารสนเทศศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี

๒๕๕๗ 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวฐรัณภรณ  ธนานิธิกุลโรจน 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๒๕๕๔ 

๒๕๔๖ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวนันทนติย บุตรปาละ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

๒๕๕๐

๒๕๒๗ 

 

 



๔ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การเติบโตทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยง

ไมไดโดยเฉพาะอิทธิพลของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี  ไดเขามาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางมูลคาใหแก

ผลิตภัณฑ  ทําใหผลิตภัณฑประเภทเดียวกันที่ไมปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหมอาจเกิดผลกระทบอยาง

ประมาณคาไมได เรียกวาอุบัติการณ disruptive technology  อันสงผลโดยตรงตอกระบวนการทาง

การตลาดของผลิตภัณฑที่พึ่งพาเทคโนโลยีแบบเดิม เชน อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

เทคโนโลยีการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เทคโนโลยีคลาวด (Cloud computing) เทคโนโลยี    

สมองกลอัจฉริยะ (Artificial technology) เปนตน  ซึ่งกอใหเกิดความทาทายตอประเทศไทยในปจจุบัน             

เนื่องจากยังมีระดับการประยุกตใชเทคโนโลยีเหลาน้ีในระดับที่ต่ํา  นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ  มีการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  ซึ่งมีแนวโนม

ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  อีกท้ังเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน  จากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

กระแสโลกาภิวัตน   ทําใหเกิดการเคลื่อนยาย อยางเสรีของคน เงินทุน ขาวสาร เทคโนโลยี สินคาและบริการ  

ซึ่งสงผลใหเกิดการรวมตัวในระดับระหวางประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะการออกมาตรการทางการคาใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ      

ซึ่งมาตรการเหลานั้น มักจะมีลักษณะที่ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน ประเทศไทยจะตองให

ความสําคัญและรูเทาทันผลกระทบที่อาจเกิดจากมาตรการเหลานั้นเพื่อใหเกิดผลดีแกเศรษฐกิจของประเทศ
1
  

 

๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสงผลตอการใชชีวิตของมนุษย โครงสรางประชากรเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางสมบูรณ วัยเด็กและวัยทํางานลดลง ประชากรทุกชวงวัยมีปญหาเชิงคุณภาพ ความเหลื่อมล้ํา    

ในมิติตาง ๆ สงผลตอการสรางความสามัคคีในสังคม และเปนขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย           

โดยปญหาความเหล่ือมล้ําเชิงพื้นที่สงผลโอกาสในการเขาถึงการศึกษา หรือ บริการของรัฐของแรงงานใน    

ภาคชนบทและเขตเมืองไมเทาเทียมกัน สิ่งที่นาเปนปญหาสําคัญ คือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก    

ในชนบท  ปญหาแรงงานคุณภาพต่ํามีสาเหตุหลักมาจากการศึกษาที่ผลิตทุนมนุษยไมตอบโจทยตลาดแรงงาน

ท่ีเปนตลาดที่มีพลวัตสูงในปจจุบัน โดยเฉพาะตนเหตุหลักคือ คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิ 

คณติศาสตร การอาน และภาษาอังกฤษ ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จึงไดรวมการปฏิรูป

แรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (super worker) และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร  โดยจําเปนตอง

                                                             
1 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2562). ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สิงหาคม 2562). สืบคนจาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-

content/uploads/2019/08/ยุทธศาสตรชาติ-August.pdf; สํานักนายกรฐัมนตรี. (2561). ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูป

ประเทศ [ราชกิจจานุเบกษา (ล. 135, ตอนที่ 24ก, 6 เมษายน 2561]. สืบคนจาก https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/RF_Plan05.pdf;       

M Report. (2562, 11 กุมภาพันธ). อุตสาหกรรมไทยอยูอยางไรใหรอดในยุค “Disruptive Technology”. สืบคนจาก https://www.mreport.co.th 

 



 

๕ 

ปรับปรุงหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปนหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญประเด็นหนึ่ง 

โดยเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งประกอบดวย      

การพัฒนาในหลาย ๆ ดานที่เก่ียวของ ไดแก การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทย

ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม  และการสรางระบบการศึกษา

เพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยในยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ปนั้น   เพื่อมุงเปาใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ        

ทําใหสังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนนุตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต2  
 

๑๑.๓  สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง  โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และ มีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพ

ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิง

ประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียน   

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและ       

การเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ     

โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร    

และภาษา เปนตน 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธการเรียนรู  

ใหเปนบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู   

มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรม

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 

ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและ

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา   

ในคณุภาพของการประกอบวิชาชีพ  ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคู สาขาบรรณารักษศาสตรและ

                                                             
2 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เพิ่งอาง; สํานักนายกรัฐมนตรี, เพิ่งอาง. 



 

๖ 

ภาษาอังกฤษ จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาว และเพื่อใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนน           

การพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตขั้นพ้ืนฐาน  มีความสามารถในการจัด              

การเรียนการสอนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ผนวกกับความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากลไดทั้งทางดานสังคม  ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม    

ซึ่งจะเปนการสงเสริมเด็กและเยาวชนไทยใหมีทักษะในการอานและใชภาษาสากลที่แข็งแรงได  อันจะเปน

พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป  นอกจากน้ี ยังสามารถบริหาร

จัดการแหลงเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาแกเด็กและเยาวชน 

รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน เปนการลดชองวางทางการศึกษาในสังคมและจะชวยขับเคลื่อนใหนโยบาย

การศึกษาตอเน่ืองตลอดชวงชีวิตของรัฐบาลเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมได บัณฑิตจากสาขานี้จะเปนครูที่มีความรู

และทักษะทางสารสนเทศและภาษาสอดคลองกับทุนมนุษยท่ีประเทศไทยตองการในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ป           

(๒๕๖๐–๒๕๗๙) เนนการผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพเปนเลิศ  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน โดยยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู เปนยุทธศาสตร

สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใหเปน

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น    

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) มีทัศนคติท่ี

ถูกตอง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เขมแข็ง ๓) มีงานทํา มีอาชีพ และ ๔) เปนพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย3  

นอกจากนี้ จะตองมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมี

จํานวนและคณุภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
 

 

 

 

 

                                                             
3 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579). (2561). ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561. สืบคนจาก 

http://www.sru.ac.th/files/20190306-goverment-plan-university-20-year-upadte.pdf 



 

๗ 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี

๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร นักศกึษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

๑๓.๓.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับสาขา/ คณะ อาจารย

ผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ

ดําเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการ

ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๘ 

หมวดที ่๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑.  ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา 

ผลิตครูบรรณารักษและครูภาษาอังกฤษที่มีความรูคูคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทันสมัย 

รูเทาทันเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางชาญฉลาด สามารถบูรณาการความรู 

ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาครูใหเปนคนดี มีสติปญญา 

มีความสามารถ และอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางปกติสุข  
 

๑.๒ ความสําคัญ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีปรัชญา เพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน จัดการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ อยางมีมาตรฐาน มีอิสระในการบริหารจัดการเนนการวิจัยและ      

สรางองคความรูทองถิ่นและสากล ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอกคู บรรณารักษศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ เปนสาขาวิชาหนึ่งที่มุงเนนการจัดการเรยีนการสอนโดยความรวมมือระหวางคณะ คือ วิชาชีพครู

สอนโดยคณะครศุาสตร ดานวิชาเอกสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารสนเทศศาสตร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุงเนนใหใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินเปนแหลงศึกษา    

ท้ังแหลงเรียนรูในโรงเรียน และแหลงเรียนรูทองถิ่น ซึ่งนักศึกษาที่จบออกมานั้น  จะเปนครูที่มีคุณภาพ มีความ

ภาคภูมิใจและสามารถพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหเปนสวนหนึ่งของสังคมโลกไดอยางสอดคลองตอไป 
 

๑.๓  วัตถุประสงค  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

๑.๓.๑ เพื่อผลิตครูบรรณารักษและครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความรู ความเขาใจตามมาตรฐาน     

การเรียนรู โดยเนนเนื้อหาสาระทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ มีความอดทน  ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งทํางานรวมกับผูเรียน 

และผูรวมงานทุกกลุม 

๑.๓.๒ เพื่อผลิตครูบรรณารักษและครูสอนภาษาอังกฤษที่มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และมีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ 

วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๑ .๓ .๓  เพื่ อผลิตครู บรรณารั กษ และครู สอนภาษา อังกฤษ ท่ีมีคว ามรู  ความสามารถ                    

ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาในชั้นเรียน ตลอดจน

สามารถปฏิบัติหนาที่ของครูไดเปนอยางด ี

๑.๓.๔ เพื่อผลิตครูบรรณารักษและครูสอนภาษาอังกฤษที่มีทักษะ มีความชํานาญในการสอน    

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สาระการเรียนรูโดยใชสารสนเทศในโรงเรียนที่สอดคลองเหมาะสมกับชุมชน สังคม

และทองถิ่นไดอยางดี 



 

๙ 

๑.๓.๕ เพื่อผลิตครบูรรณารักษและครูสอนภาษาอังกฤษที่มีทักษะในการแกไขปญหาและการจัดการ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการใชสารสนเทศ การ

สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

๑. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ป) 

สาขาวิชาเอกคู บรรณารกัษศาสตรและ

ภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐานไมตํ่ากวา

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีทาง

การศึกษา (มคอ.๑ สาขาครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร และที่ครุุสภากําหนด) 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ทางการศึกษา 

๒. วิเคราะหมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุสภาและ

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

๑. เอกสารหลักสูตรปรบัปรุง 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และมาตรฐานคุณวุฒิปรญิญาตรีทาง

การศึกษาของคุรุสภา 

๑. วิเคราะหมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีทางการศึกษาของคุรุสภา 

วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑. เอกสารหลักสูตรที่สอดคลองกับ

หลักเกณฑมาตรฐานคุณวฒุิระดับ

ปริญญาตรทีางการศึกษา 

๓. การบริหารหลักสูตร ๑. กําหนดแผนการบริหารหลักสูตร 

๒. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 

๑. แผนบริหารหลักสูตร 

๒. อาจารยมีสวนรวม 

ในการดําเนินงานของหลักสูตร 

๔. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๑. การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญและสอดคลองตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๒. การประเมินการเรียนการสอน 
 

๑. แผนบริหารการสอนตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(มคอ.๓, มคอ. ๔, มคอ.๕) 

๒. ผลการประเมินการเรียนการสอน 

๕. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ๑. สงเสรมิการผลิตเอกสาร/ตํารา/สือ่

ประกอบการเรียนการสอน 

๒. จัดหาวัสด ุอุปกรณ ครุภัณฑหองเรียน 

หองปฏิบัติการที่มมีาตรฐาน 
 

๑. มีเอกสาร/ตํารา/สื่อ 

ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

๒. มีสือ่ วัสด ุอุปกรณ ครภุัณฑ 

หองเรียน หองปฏิบัติการที่มมีาตรฐาน 

๖. การบริหารบุคลากร 

 

๑. สงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ

เรยีนรู 

๒. สงเสริมพัฒนาทักษะดานวิชาการ 

วิชาชีพ และเทคโนโลยี 

๓. สงเสริมพัฒนาดานการวิจัย 

 

๑. มีโครงการพัฒนาทักษะการสอน

ของอาจารย 

๒. จัดสรรงบประมาณใหอาจารยเขา

รวมฝกอบรมประชุมสมัมนา 

๓. รายงานผลการเขารวมฝกอบรม 

๔. ผลการประเมินการสอนของ

นักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน 

๕. ผลงานวิจัยของบุคลากร 



 

๑๐ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

๗. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา ๑. สงเสรมิ พฒันาระบบการให

คําปรึกษา การมีสวนรวมทางวิชาการ 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศกึษาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู 

๑. มีระบบและโครงการใหคําปรกึษา

วิชาการ 

๒. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู 
 

๘. ความตองการของตลาดแรงงานสังคม

และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 

๑. วิจัย/สํารวจความตองการของ

ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

๑. ผลการวิจัย/สํารวจความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

๒. ผลการวิจัย/สํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบณัฑติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๑๑ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ  

ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ                

๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕)  
 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติและใชระยะเวลา

เรียนไมนอยกวา ๘ สัปดาห  ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย              

การจัดการศกึษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช) 
 

๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                        

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศกึษาท่ี ๑  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาท่ี ๒  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน        เดือน เมษายน – พฤษภาคม 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติท่ีดี 

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครูและผานเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบั งคับการคัดเลือกซึ่ ง

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 
 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรยีนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูและทักษะทางสารสนเทศและภาษาอังกฤษในระดับที่

แตกตางกัน อาจเกิดการไดเปรยีบเสียเปรียบทางการศึกษา 

 



 

๑๒ 

 

๒.๔  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม

ผูปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและฝายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับ

คณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีท่ีมีปญหา 

๒.๔.๒  จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษา

แรกเขาทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามที่คณะกําหนด  นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ชั้นปที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปที่ ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปที่ ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

 ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - ๖๐ ๖๐ 
 

๒.๖ งบประมาณตามแผน (หนวย/บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. งบดําเนินการ  ๙๑๒,๐๐๐ ๑,๘๒๔,๐๐๐ ๒,๗๓๖,๐๐๐ ๓,๖๔๘,๐๐๐ ๓,๖๔๘,๐๐๐ 

๒. งบลงทุน     ๒๒๘,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ ๖๘๔,๐๐๐ ๙๑๒,๐๐๐ ๙๑๒,๐๐๐ 

รวมรายจาย ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต  ๑๙,๐๐๐ บาท/คน/ป 
 

๒.๗  ระบบการศกึษา  

  แบบชั้นเรยีน 

◻  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

◻  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

◻  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (e-Learning) 

◻  แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

◻  อ่ืน ๆ (ระบุ)    

 



 

๑๓ 

๒.๘. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศกึษา 

การเทียบโอนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน               

พ.ศ.๒๕๕๒ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

๓.๑  หลักสูตร  

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  ๑๕๙ หนวยกิต 

๓.๑.๒  โครงสรางหลักสูตร  

รายละเอียด 

เกณฑ มคอ.๑ 

ไมนอยกวา (นก.) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ไมนอยกวา (นก.) 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต ๓๐ หนวยกิต 

     ๑.๑ กลุมวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

     ๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร 

     ๑.๓ กลุมวิชาสังคมศาสตร 

     ๑.๔ กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- 

- 

- 

- 

๑๒ หนวยกิต 

๓ หนวยกิต 

๖ หนวยกิต 

๙ หนวยกิต 

๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๑๔ หนวยกิต ๑๒๓ หนวยกิต 

    ๒.๑) กลุมวิชาชีพครู 

           ๒.๑.๑) วิชาชพีครบูังคับ 

           ๒.๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    ๒.๒) กลุมวิชาเอก   

           ๒.๒.๑) วิชาเอกบังคับ       

                      กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร 

                      กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

           ๒.๒.๒) วิชาเอกเลือก 

                      กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร 

                      กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

๓๔ หนวยกิต 

๒๒ หนวยกิต 

๑๒ หนวยกิต 

๘๐ หนวยกิต 

 

๔๐ หนวยกิต 

๔๐ หนวยกิต 

 

- 

- 

๔๓ หนวยกิต 

๒๘ หนวยกิต 

๑๕ หนวยกิต 

๘๐ หนวยกิต 

 

๓๔ หนวยกิต 

๓๔ หนวยกิต 

 

๖ หนวยกิต 

๖ หนวยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต ๖ หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๐ หนวยกิต ๑๕๙ หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 

๓.๑.๓  รายวิชาในหมวดตาง ๆ   

กําหนดรายละเอียดของโครงสรางรหัสวิชา ๗ หลัก  ดังน้ี 

๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 

๒. การจัดหมวดวิชา  หมูวิชา  ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

๓. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ 

๓.๑. ยึดสาระสาํคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

๓.๒. ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

๓.๓. อาศัยผูเชี่ยวชาญ 

๔. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข ๗ ตัว 

เลข ๓ ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

เลขตัวที่ ๔ บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวที่ ๕ บงบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 

เลขตัวที่ ๖, ๗ บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

                                                        

 

                                                                                       

 

 
 

๔.๑ ตารางแสดงรหัสตัวเลขที่หนึ่งถึงสามที่ใชกับหมวดวิชาและหมูวิชา  ดังนี้ 

รหัส หมวดและหมูวิชา รหัส หมวดและหมูวิชา 

๑๐๐ 

๑๐๑ 

๑๐๒ 

๑๐๓ 

๑๐๔ 

๑๐๕ 

๑๐๖ 

๑๐๗ 

๑๐๘ 

๑๐๙ 

๑๑๐ 

วิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาได 

หลักการศึกษา 

หลักสูตรและการสอน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

จิตวิทยาและการแนะแนว 

การบริหารการศึกษา 

การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ 

พลศกึษา สุขศึกษา และนันทนาการ 

ประถมศึกษา 

๑๒๐ 

๑๒๑ 

๑๒๒ 

๑๒๓ 

๑๒๔ 

๑๒๕ 

๑๒๖ 

๑๒๗ 

๑๒๘ 

๑๓๐ 

๑๔๑ 

การงานอาชีพ 

ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 

ภาษาศาสตร 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร 

มานุษวิทยาและสังคมวิทยา 

ภูมิศาสตร 

รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

อุตสาหกรรมศลิป 

ศิลปศึกษา 

 
ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป  

หมวดวิชาและหมูวิชา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 



 

๑๕ 

รหัส หมวดและหมูวิชา รหัส หมวดและหมูวิชา 

๑๑๑ 

๑๑๒ 

๑๑๓ 

๑๑๔ 

๑๑๕ 

๑๑๖ 

วิทยาศาสตรทั่วไป 

ฟสิกส 

เคมี 

ชีววิทยา 

คณติศาสตรและสถิติ 

คอมพิวเตอร 

๑๔๒ 

๑๔๓ 

๑๔๔ 

๑๔๕ 

๑๖๓ 

วิจิตรศลิป 

ประยุกตศิลป 

นาฏศิลปและการแสดง 

ดุริยางคศิลป 

บรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 

๔.๒ ลักษณะเนื้อหาในหลักสูตรกําหนด (เลขตัวที่หา) ดังนี้  

๑. งานบริหารจัดการ/แหลงเรียนรู 

๒. งานเทคนิค 

๓. งานบริการ 

๔. เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวตักรรม/ การวัดประเมินผล 

๕. ทักษะภาษาอังกฤษ 

๖. วรรณกรรม วรรณคดีและวัฒนธรรม 

๗. ภาษาศาสตรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

๘. การฝกประสบการณวิชาชพี 

๙. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  

    การสัมมนา และวิจัย 

     

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใหเรียนไมนอยกวา              ๓๐ หนวยกิต 

 ๑.๑) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    บังคบัเรียน  ๑๒ หนวยกิต 
 

๐๐๐๕๑๐๑ ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 English Speaking and Listening Skills 

๐๐๐๕๑๐๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 

 Thai for Communication 

๐๐๐๕๑๐๖ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 

 English Usage for Communication 

๐๐๐๕๑๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชพี      ๓(๒-๒-๕) 

 English for Professional Purposes 
 

  

 

 



 

๑๖ 

๑.๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร   บังคับเรียน  ๓  หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๗ สุนทรียะ         ๓(๒-๒-๕) 

 Aesthetics 

 ๑.๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร   บังคับเรียน  ๖  หนวยกติ 

๐๐๐๕๑๐๒ พลเมืองที่เขมแข็ง       ๓(๒-๒-๕) 

 Potency Citizenship 

๐๐๐๕๑๐๘ ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน     ๓(๒-๒-๕) 

 The King Wisdom for Local Development 
 

  ๑.๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      บังคับเรียน ๙   หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔ การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ      ๓(๒-๒-๕) 

 Health Promotion and Care 

๐๐๐๕๑๐๕ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชพี    ๓(๒-๒-๕) 

 21st Century Skills for Living and Occupations  

๐๐๐๕๑๐๙ การคดิเชิงเหตุผล       ๓(๒-๒-๕) 

 Logical thinking  

 

๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา            ๑๒๓ หนวยกิต 

๒.๑) กลุมวิชาชีพครู        ๔๓ หนวยกิต 

๒.๑.๑) วิชาชีพครู     บังคับใหเรียน จากรายวิชาตอไปนี้        ๒๘ หนวยกิต 

๑๐๐๔๓๐๓ ครุนพินธ        ๑(๐-๒-๑) 

 Individual Development Plan 

๑๐๑๑๒๐๑ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู  ๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers  

๑๐๒๑๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร       ๓(๒-๒-๕) 

 Curriculum Development 

๑๐๒๒๒๐๑ วิทยาการจัดการเรียนรู        ๓(๒-๒-๕) 

 Instructional Science 

๑๐๓๑๒๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ๓(๒-๒-๕) 

 Innovation and Information Technology for Educational  

 Communication and Learning 

๑๐๔๒๒๐๑ การวัดและประเมินผลการเรยีนรู      ๓(๒-๒-๕) 

 Learning Measurement and Evaluation  

 



 

๑๗ 

๑๐๔๓๒๐๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู     ๓(๒-๒-๕) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

๑๐๕๑๒๐๑ จิตวิทยาสาํหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 

 Psychology for Teacher                               

๑๐๖๒๒๐๑ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา   ๓(๒-๒-๕) 

 Education Administration and Quality Assurance in Education            

๑๒๒๑๒๐๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 

 Language for Communication 

 

๒.๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปน้ี       ๑๕   หนวยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๑       ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 1 

๑๐๐๒๘๐๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๒       ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 2 

๑๐๐๓๘๐๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๓      ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 3 

๑๐๐๔๘๐๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ๖(๕๔๐) 

 Internship 1 

๑๐๐๔๘๐๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒       ๖(๕๔๐) 

 Internship 2  
   

๒.๒)  กลุมวิชาเอก            ใหเรียนไมนอยกวา                  ๘๐  หนวยกิต 

๒.๒.๑) วิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร  ใหเรียนไมนอยกวา   ๔๐   หนวยกิต 

๒.๒.๑.๑ วิชาเอกบังคบัทางบรรณารักษศาสตร  บังคบัเรียน   ๓๔   หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี ้

๑๖๓๑๑๐๑ การบริหารจัดการแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล    ๓(๓-๐-๖) 

 Management of Information Sources in Digital Age 

๑๖๓๑๑๐๒ ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษในยุคดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖) 

 Information Literacy Skills for Teacher Librarian in Digital Age  

๑๖๓๑๒๐๑ การพัฒนาและการจัดการทรพัยากรสารสนเทศ    ๓(๒-๒-๕) 

 Development and Management of Information Resources 

๑๖๓๑๔๐๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารสําหรับการจัดการสารสนเทศ   ๓(๒-๒-๕) 

 Information and Communication Technology for Information                  

 Management 



 

๑๘ 

๑๖๓๑๙๐๑ จริยธรรมทางวิชาชพีบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ๑(๑-๐-๒) 

 Morality in Library and Information Science 

๑๖๓๒๒๐๒ การวิเคราะหและทํารายการสารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕) 

 Organization of Information Resources  

๑๖๓๒๓๐๑ บริการสารสนเทศและการใชแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล   ๓(๒-๒-๕) 

 Information Services and the Use Information Resources in Digital Age 

๑๖๓๒๔๐๑ การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ      ๓(๒-๒-๕) 

 Database Management 

๑๖๓๓๑๐๓ การจัดการเรียนรูรายวิชาการรูสารสนเทศในสถานศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

 Instructional Management of Information Literacy in School 

๑๖๓๓๑๐๔ การจัดการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรียนรูในยุคดิจิทัล ๓(๒-๒-๕)

 Management of Local Information Sources and Local Wisdom for Learning  

             in Digital Age 

๑๖๓๓๑๐๕ ครูบรรณารักษในบทบาทผูนํา      ๓(๒-๒-๕) 

 Teacher Librarian as Leader  

๑๖๓๓๓๐๒ การสงเสรมิการอานในยุคดิจิทัล      ๓(๒-๒-๕) 

 Promotion of Reading in Digital Age  
  

 ๒.๒.๑.๒ วิชาเอกเลือกทางบรรณารักษศาสตร  เลือกเรียนไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้   

๑๖๓๑๔๐๒ การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู       ๓(๒-๒-๕) 

 Information Media Production for Learning  

๑๖๓๑๔๐๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย       ๓(๒-๒-๕) 

 Multimedia Technology  

๑๖๓๒๒๐๓ การจัดการเอกสาร       ๓(๒-๒-๕) 

 Records Management  

๑๖๓๒๒๐๔ การจัดการจดหมายเหตุ       ๓(๓-๐-๖) 

 Archives Management  

๑๖๓๒๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการและการอางอิง     ๓(๒-๒-๕) 

 Academic Writing and Citation 

๑๖๓๒๓๐๔ เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด     ๓(๓-๐-๖) 

 Library Collaboration  

๑๖๓๒๔๐๔ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต      ๓(๒-๒-๕) 

 Design and Development of Website   



 

๑๙ 

๒.๒.๒) วิชาเอกทางภาษาอังกฤษ   เรยีนไมนอยกวา     ๔๐  หนวยกิต 

 ๒.๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับทางภาษาอังกฤษ  บังคับเรียน   ๓๔  หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้  

๑๖๓๑๕๐๑ การฟงและการพูดสาํหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Listening and Speaking for Teachers of English  

๑๖๓๑๗๐๑ โครงสรางหลักภาษาสาํหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 

 English Structure for Teachers of English  

๑๖๓๑๗๐๒ ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 

 Linguistics and Digital Literacy for English Language Teaching  

๑๖๓๒๔๐๖ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

 Innovative Material Development and Learning Technology in  

 English Language Teaching  

๑๖๓๒๕๐๒ ทักษะการแปลสาํหรับครภูาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 Translation for Teachers of English 

๑๖๓๒๕๐๓ กลวิธีการเขียนระดับยอหนาสําหรับครูภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 Paragraph Writing Strategies for Teachers of English  

๑๖๓๒๖๐๑ กลวิธีการอานสาํหรับครูภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 English Reading Strategies for Teachers of English 

๑๖๓๒๗๐๔ สัทศาสตรและสัทวิทยาเบ้ืองตนสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

 Phonetics and Phonology for Teachers of English 

๑๖๓๓๔๐๗ การวัดและประเมินผลการเรยีนรูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 English Language Assessment 

๑๖๓๓๔๐๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน     ๓(๒-๒-๕) 

 English for Language Proficiency Tests  

๑๖๓๓๕๐๔ การจัดกิจกรรมคายและกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะเพื่อพฒันาครูภาษาอังกฤษ  ๑(๐-๒-๑) 

 English Camp and Recreational Enrichment Activities for Teachers of English 

๑๖๓๓๗๐๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ๓(๒-๒-๕) 

 Curriculum and Language Learning Management for Teachers of      

 English in the 21st Century 
 

 ๒.๒.๒.๒ วิชาเอกเลือกทางภาษาอังกฤษ  เลือกเรียน   ๖   หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี ้

๑๖๓๒๕๐๕ การเขียนเชิงวิชาการสาํหรับครูภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 Academic Writing for Teachers of English 



 

๒๐ 

๑๖๓๒๕๐๖ วิชาการลามเพื่อการประสานงานสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

 Introduction to Interpreting for Teachers of English  

๑๖๓๒๕๐๗ การพูดในที่สาธารณะสําหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Public Speaking for Teachers of English  

๑๖๓๒๕๐๘  การจดบันทึก การยอและการสรุปความสาํหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Note-Taking, Summary and Conclusion for Teachers of English 

๑๖๓๒๖๐๒ วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

 Literary Works for English Language Teaching  

๑๖๓๒๖๐๓ วัฒนธรรมโลกสาํหรับครูภาษาอังกฤษ     ๓(๓-๐-๖) 

 World Cultures for Teachers of English 

๑๖๓๒๗๐๖ ไวยากรณข้ันสูงสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Grammar for English Language Teaching 

 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา            ๖ หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็หลักสูตรของ

สาขาวิชานี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศกึษา 
 

ช้ันปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๑ ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครูบังคบั) 

๑๐๑๑๒๐๑ 

๑๐๕๑๒๐๑ 

๑๒๒๑๒๐๑ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

จิตวิทยาสําหรับครู 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

๑๖๓๑๑๐๑ 

๑๖๓๑๑๐๒ 

การบริหารจัดการแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารกัษในยุคดิจิทัล 

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖) 

๑๖๓๑๗๐๑ โครงสรางหลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 

รวมหนวยกิต ๒๑ 

 

ช้ันปที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๒ พลเมืองท่ีเขมแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๐๒๑๒๐๑ 

๑๐๓๑๒๐๑ 

การพัฒนาหลักสูตร 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา)     

๑๐๐๑๘๐๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหวางเรียน ๑    ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

๑๖๓๑๒๐๑ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๑๕๐๑ 

๑๖๓๑๗๐๒ 

การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี ๓(X-X-X) 

  รวมหนวยกิต ๒๒ 

 

ชั้นปท่ี ๑ ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๖๓๑๔๐๓ 

 

๑๖๓๑๙๐๑ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารสําหรับการจัดการ

สารสนเทศ     

จริยธรรมทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

๓(๒-๒-๕) 

 

๑(๑-๐-๒) 

(วิชาเอกบังคับ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเอกเลือกทางบรรณารักษศาสตร ๓(X-X-X) 

  รวมหนวยกิต ๗ 



 

๒๒ 

 

ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๖ 

๐๐๐๕๑๐๔ 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕)  

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๒๒๒๐๑ 

๑๐๔๒๒๐๑ 

วิทยาการจัดการเรียนรู  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) (วิชาชีพครูบังคับ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

 

๑๖๓๒๒๐๒ การวิเคราะหและทํารายการสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๒๖๐๑ 

๑๖๓๒๗๐๔  

กลวิธีการอานสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

สัทศาสตรและสัทวิทยาเบื้องตนสําหรับครภูาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

  รวมหนวยกิต ๒๑ 

 

ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๕ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครูบังคบั) 

๑๐๖๒๒๐๑ การบริหารการศกึษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา)     

๑๐๐๒๘๐๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๒    ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ)  

 

๑๖๓๒๓๐๑ 

๑๖๓๒๔๐๑ 

บริการสารสนเทศและการใชแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๒๔๐๖ 

 

๑๖๓๒๕๐๒  

๑๖๓๒๕๐๓ 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

กลวิธีการเขียนระดับยอหนาสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

  รวมหนวยกิต ๒๒ 

 

ชั้นปท่ี ๒ ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

วิชาเอกเลือกทางภาษาอังกฤษ 

วิชาเอกเลือกทางภาษาอังกฤษ 

๓(X-X-X) 

๓(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

XXXXXXX วิชาเอกเลือกทางบรรณารักษศาสตร ๓(X-X-X) 

  รวมหนวยกิต ๙ 

 



 

๒๓ 

ช้ันปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๓ 

๐๐๐๕๑๐๗ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สุนทรียะ  

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕)  

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

๑๐๔๓๒๐๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ)  

 

๑๖๓๓๑๐๔ 

 

๑๖๓๓๓๐๒ 

การจัดการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการเรยีนรูใน

ยุคดิจิทัล 

การสงเสริมการอานในยุคดิจิทัล 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๓๕๐๔ 

 

๑๖๓๓๗๐๓ 

 

๑๖๓๓๔๐๗ 

การจัดกิจกรรมคายและกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะเพ่ือ

พัฒนาครูภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับครูภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

๑(๐-๒-๑) 

 

๓(๒-๒-๕) 

 

๓(๒-๒-๕) 

  รวมหนวยกิต ๒๒ 

 

ช้ันปที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘ ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 

 ๐๐๐๕๑๐๙ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา)     

๑๐๐๓๘๐๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหวางเรียน ๓   ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

๑๖๓๓๑๐๓ 

๑๖๓๓๑๐๕ 

การจัดการเรียนรูรายวิชาการรูสารสนเทศในสถานศึกษา 

ครบูรรณารักษในบทบาทผูนํา 

๓(๒-๒-๕) 

๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๓๔๐๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี ๓(X-X-X) 

  รวมหนวยกิต ๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

 

ชั้นปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๐๔๘๐๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖(๕๔๐) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา)     

   

  รวมหนวยกิต ๖ 
 

 

ช้ันปที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๐๐๔๓๐๓ ครุนิพนธ   ๑(๐-๒-๑) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา)     

๑๐๐๔๘๐๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   ๖(๕๔๐) 

  รวมหนวยกิต ๗ 
 

๓.๑.๕  คําอธิบายรายวิชา 

แสดงในภาคผนวก ก 



๒๕ 

๓.๒  ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย นางนัยนา อรรจนาทร 

 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค  

บรรณารักษศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

วิทยาลัยครูสุรินทร 

๒๕๕๓ 

๒๕๓๔ 

๒๕๓๑ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางกนกพร นาสมตรึก ซมิิโอนิกะ 

 

PhD 

MARMI 

 

DILL 

 

 

ศศ.บ. 

Archives and Records Management 

Archives and Records Management   

International Pathway 

Digital Library Learning 

 

 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร         

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

วชิาโท ภาษาอังกฤษ 

University of Liverpool, UK 

University of Liverpool, UK 

 

Oslo University College (Norway),  

Tallinn University (Estonia),  

Parma University (Italy) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๕๒ 

 

 

๒๕๔๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวอรนิต ประนมไพร 

 

ศศ.ม. 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ศศ.บ. 

การจัดการสารสนเทศ  

วชิาชีพครู  

สารสนเทศศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวฐรัณภรณ  ธนานิธิกุลโรจน 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๒๕๕๔ 

๒๕๔๖ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวนันทนิตย บุตรปาละ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒๕๕๐ 

๒๕๒๗ 

 

 



 

๒๖ 

๓.๒.๒ อาจารยผูสอน 
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่จบ 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย นางนัยนา อรรจนาทร 

 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค  

บรรณารักษศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

วิทยาลัยครูสุรินทร 

๒๕๕๓ 

๒๕๓๔ 

๒๕๓๑ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางกนกพร นาสมตรกึ ซิมิโอนิกะ 

 

PhD 

MARMI 

 

DILL 

 

 

ศศ.บ. 

Archives and Records Management 

Archives and Records Management   

International Pathway 

Digital Library Learning 

 

 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร         

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

วชิาโท ภาษาอังกฤษ 

University of Liverpool, UK 

University of Liverpool, UK 

 

Oslo University College (Norway),  

Tallinn University (Estonia),  

Parma University (Italy) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๕๒ 

 

 

๒๕๔๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวอรนิต ประนมไพร 

 

ศศ.ม. 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ศศ.บ. 

การจัดการสารสนเทศ  

วชิาชีพคร ู 

สารสนเทศศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๒ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวฐรัณภรณ  ธนานิธิกุลโรจน 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

๒๕๕๔ 

๒๕๔๖ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวนันทนิตย บุตรปาละ กศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๒๕๕๐ 

๒๕๒๗ 

๗ 

 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย นายสุขุม พรมเมืองคุณ ปร.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

บรรณารักษศาสตร 

สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 

๒๕๕๕ 

๒๕๓๑ 

๒๕๒๘ 

๘ 

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

อาจารย นายตันติกร โนนศรี วท.ม. 

บธ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๔ 



 

๒๗ 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ปที่จบ 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x  นางนงลักษณ พรอมจะบก ค.ม. 

ค.ม.   

ศศ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สถาบันราชภัฏเลย 

วิทยาลัยครูสกลนคร 

๒๕๕๑ 

๒๕๔๐ 

๒๕๓๖ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x  นางจารุลกัษณ ชัยสุวรรณรักษ ศศ.ม. 

พ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๕๔ 

๒๕๒๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x  นางสาวณัฐยา สุภธรีะ ศศ.ม. 

บธ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

การเงิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๔ 

๒๕๔๗ 

 

 

 
 



๒๘ 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตรมีการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบดวยการสังเกต

การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรยีน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  ในสาขาวิชา

เฉพาะประกอบดวยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ  การบูรณาการความรูในการ

จัดทําแผนการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชา

เฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู

และผูเรียนการจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาผูเรียนการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา  
 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

๔.๑.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม  

๑) รัก ศรัทธา และภูมิใจในวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละรับผิดชอบ และซื่อสัตยตองานที่

ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกศิษยครอบครัวสังคมและประเทศชาติและเสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๓) มีคานิยม และคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและใหเกียรติคนอ่ืน             

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดาํเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๔) มีความกลาหาญ และแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคมการทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย

หลักการเหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและ     

ความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

๔.๑.๒ ดานความรู  

๑) มีความรอบรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีเนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู 

เพื่อจัดการเรียนรู และชวยเหลือแกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตร และวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการศึกษา  การเรียนรูการวัดประเมินการศึกษา การเรียนรูการวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศ การสอนงานทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัลทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมินทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรูความเขาใจในการบูรณาการ

ความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ

คณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการ

เรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 



 

๒๙ 

๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรูและ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา  

๓) มีความรูเขาใจชีวิตเขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผูเรียน  

๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน  

๕) ตระหนักรูเห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและ           

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนพัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

๔.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา  

๑) คิดคนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ 

คานิยม แนวคิดนโยบาย และยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

๓)  สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรยีนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมรวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม  
 

๔.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอื่น มีความคดิเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม  

๒) ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน

ผูรวมงาน ผูปกครอง และคนในชุมชน มีความรบัผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  

๓) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม                   

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุม และระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค  

๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม                

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศกึษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค  

๔.๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูล สถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       

เพื่อเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชน และสังคม และผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจาการเขียนหรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ 

โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม  



 

๓๐ 

๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม 

การจัดการ และสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

๔.๑.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตร รายวิชา การออกแบบเนื้อหา 

สาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการ         

ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่  

๒) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิ เคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล                     

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ แกไข และสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวาง

บุคคลทั้งผูเรยีนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย  

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณเรียนรูผาน

การลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิดการทํางาน การจัดการการเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําเปนโดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม 

สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันแกไขปญหาและพัฒนาดวยความความซื่อสัตยสุจริตมีวินัยและ

รับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด  

๔) สรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอมสื่อการเรียนแหลงวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรม

และภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความ

รวมมือกับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่ออํานวยความสะดวก และรวมมือกันพัฒนาผูเรียน

ใหมคีวามรอบรูมีปญญารูคดิและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองใหเต็มตามศักยภาพ  

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี 

และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง  
 

๔.๒ ชวงเวลา  

๑. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหวางเรียน ๑  ภาคการศกึษาที่ ๒  ปการศึกษาท่ี ๑  

๒. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหวางเรียน ๒  ภาคการศกึษาที่ ๒  ปการศึกษาท่ี ๒  

๓. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหวางเรียน ๓  ภาคการศกึษาที่ ๒  ปการศึกษาท่ี ๓  

๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ภาคการศกึษาที่ ๑  ปการศกึษาท่ี ๔  

๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   ภาคการศกึษาที่ ๒  ปการศกึษาท่ี ๔  
 

 



 

๓๑ 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

ปการศึกษาท่ี ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนชั่วโมงและตารางสอน 

๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒ ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓ ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ หนวยกิต ๕๔๐ ช่ัวโมง 

๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ หนวยกิต ๕๔๐ ช่ัวโมง 
 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย  

๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรน้ีไดกําหนดใหนักศึกษาทํางานวิจัย มีองคประกอบการวิจัยครบถวน หัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับ

การแกปญหาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุม สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียน  รวมทั้ง

สอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม  เปนงานที่มุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนของสถานศกึษาหรือชุมชนที่อยางรูปธรรม และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 

๕.๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑)  รัก  ศรัทธา  และภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับ

มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

แกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓)  มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน           

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ    

๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมสามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรม

จริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใชดุลยพินิจทาง

คานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคม

และประเทศชาติ  ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒.๒ ดานความรู 

๑)  มีความรอบรูในหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู

คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  จิตวิญญาณคร ู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครูจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การเรียนรู เพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือแกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตรและวิทยาการ  การจัดการ

เรียนรูนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาการเรียนรูการวัดประเมินการศึกษา  การเรียนรูการวิจัย

และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  ทักษะการนิเทศและการสอนงาน  ทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมินทักษะการรวมมือสรางสรรคและทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู



 

๓๒ 

ความเขาใจ  ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 

Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

๒)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรูและ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียน  โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระ ดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง     

ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

๕.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

๑)  คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง        

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ 

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสงัคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๒)  สามารถคิดรเิริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

๓)  สรางและประยุกตใชความรูจากการทาํวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน  และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม  รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

๕.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑)  เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม 

๒)  ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน  ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๓)  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ตอตนเอง ตอผู เ รียน ตอผูร วมงาน และตอสวนรวม           

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
 

๕.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  มี ทักษะการวิ เคราะหขอมูลสถิติ  การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                

เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของกลุมตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ           

โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม 



 

๓๓ 

๓)  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู  การจัดการเรียนรู  การทํางาน                  

การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี ในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑)  สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน 

การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหลงการเรียนรูแบบเปด ไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

๒)  สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 

การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนอง  

ความตองการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งผูเรียนปกติ

และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

๓)  สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู       

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร              

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้     

มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ชวงเวลา 

๑๐๔๓๒๐๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู    ภาคการศกึษาที่ ๑ ของปการศึกษาที่ ๓ 

๑๐๐๔๓๐๓  ครุนิพนธ            ภาคการศกึษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔ จํานวนหนวยกติ  

๑๐๔๓๒๐๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู     ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต 

๑๐๐๔๓๐๓  ครุนิพนธ            ๑(๐-๒-๑) หนวยกิต  

๕.๕ การเตรียมการ 

มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาควบคูไปกับการวิจัยทางวิชาเอก  โดยจัดทําโครงการวิจัยเบื้องตนเปนราย

กลุม ในชั้นปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทําวิจัย การคนควาหาขอมูลการทําวิจัย และ

รูปแบบการจัดทํารายงานการวิจัย มีการกําหนดแผนการใหคําปรึกษาและเปดชองทางการใหคําปรึกษา ใหขอมูล 

ขอแนะนําการทําวิจัยผานชองทางที่หลากหลาย เชน เฟซบุก (Face book),  ไลน (Line)  หรือชองทางอ่ืน ๆ   

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา  โดยอาจารยที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนดการจัดสอบ           

การนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา ๓ คน ซึ่งมีการสอบเคาโครงและนําเสนอผลการวิจัยเมื่อทําการวิจัยเสร็จสิ้น 

 

 



 

๓๔ 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนกัศกึษา 

๑. ดานเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพครู ๑. ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู โดยการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบและ 

ตอเน่ืองในทุกชั้นป ไดแกการไดเรียนรูแบบอยางการเปนครูที่ดีทั้งในการปฏิบัติหนาที่

และในชีวิตสวนตัว โดยการศึกษาดูงานการสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนใน

โรงเรียน 

๒. การเรียนรูแบบอยางการเปนครูท่ีดี โดยการศึกษาเรียนรูจากครูบรรณารักษและครู

ภาษาอังกฤษตนแบบ 

๓. สงเสริมอาจารย ผูสอนใหเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในดานของบุคลิกภาพการแตงกาย 

และภาวะความเปนผูนําทางวิชาการและดานการเรียนรู 

๒. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. กําหนดใหมีรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนําไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน 

๒. ปฐมนิเทศ จัดอบรมปฏิบัติธรรม โดยจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในแตละช้ันป  

๓. ศึกษาดูงาน โดยทํางานรวมกับนักเรียนและจัดกิจกรรมกับนักเรียนอยางตอเน่ือง 

๔. จัดโครงการบริการวิชาการรวมกับชุมชน 

๕. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และกระบวนการพัฒนางานสู

มาตรฐานวิชาชีพ 

๓. ดานทักษะในวิชาชีพ ๑. กําหนดใหมีรายวิชาการฝกปฏิบัติระหวางเรียน 

๒. จัดอบรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยี 

๓. นําความรูไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  

๔. แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจากการฝกปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) 

๔. ดานบุคลิกภาพ ๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เชน การแตงกาย  การเขาสังคมการ

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตนในการทํางาน 

๒. สอดแทรกในการเรียนการสอนบางรายวิชาที่เก่ียวของตลอดจนจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 

๓.  ปจฉิมนิเทศเก่ียวกับการเตรียมตัวเขาสูสังคมการทํางาน กอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา 

๕. ดานสงเสริมสุขภาพ ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายหลังเรียน เชน แอโรบิค โยคะ วิ่ง 

๒. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิตเปนระยะ 

 

 



 

๓๕ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่

ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืนมีความ

สามัคคีและทางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดลอมโดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม

ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 ๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 ๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

 ๓) การเรียนรูจากกรณีศกึษา (Case Study) 

 ๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 

 ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

 ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture) 

 ๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning) 

 ๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 ๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic Approach) 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

  ๓) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน 

  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

  ๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

  ๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 



 

๓๖ 

 ๒.๒ ความรู 

 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

 ๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตร

และวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพื่อการ

สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงานทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล  ทักษะการทํางานวิจัยและวัด

ประเมิน  ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 

Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการ

ประยุกตใช 

 ๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรูและ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนาไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

 ๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนและนามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ๑) การจัดการเรยีนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม  (Constructivism) โดยใหผูเรียนวิเคราะห

และ สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 

 ๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

 ๓) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning) 

 ๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

 ๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

 ๖) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสาํหรับ

การเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรยีน  

 ๗) การเรียนรูแบบหองเรยีนกลับดาน (Flipped Classroom) 

 ๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 



 

๓๗ 

 ๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพื้นฐาน (Scenario-based learning) 

 ๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 

 ๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning) 

 ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพฒันาการเรียนรูดานความรู 

 ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 

 ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

 ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 

 ๔) วัดและประเมินจากการนาํเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 

 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 ๒.๓ ทักษะทางปญญา 

 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

 ๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรูแกชุมชน

และสังคม 

๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ๑) การเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  (Project-Based Learning) 

 ๒) การเรยีนรูที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  (Higher Order Thinking skills) 

 ๓) การเรยีนรูเชิงผลิตภาพ  (Productive-Based Learning) 

 ๔) การเรยีนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 

 ๕) การเรยีนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

 ๖) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

 ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (Research and Innovation Development) 

 ๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรยีนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 

 ๙) การเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem-based learning) 

 ๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 



 

๓๘ 

 ๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method) 

 ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 

 ๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม 

 ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางสงัคม 

 ๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๓) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

  ๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถ

ชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ๑) การเรยีนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 

 ๒) การเรยีนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

 ๓) การเปนผูนาํแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 

 ๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง (Reflective thinking) 

 ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา(Work-Integrated Learning: WIL) 

 ๖) การเรยีนรูแบบรวมพลัง  (Collaborative learning) 

 ๗) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนคร ูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

  ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 

 ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 



 

๓๙ 

 ๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามที่ดีในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

 ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

   ๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเขาใจ

องคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 ๒) สื่อสารกับผูเรยีน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ โดย

ใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

 ๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสาหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม 

การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 ๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคญัดานการศึกษาจากขาวสารบนสื่อ

สังคมออนไลน 

 ๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพื่อสรปุประเดน็สาระสําคัญของงานที่นําเสนอ 

 ๔) การเรยีนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  

 ๕) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา 

๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาที่มี              

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 

 

 



 

๔๐ 

 ๒.๖ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๒.๖.๑ การเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้น

เรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดได       

อยางเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

 ๒) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลออกแบบกิจกรรม 

การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนที่ตอบสนอง

ความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล  ทั้งผูเรียนปกติ

และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณเรียนรูผาน

การลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต      

มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

 ๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ   

สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกัน

พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้มาใช

ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

 ๒.๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL) 

 ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ

เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

 ๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 ๔) การเขารวมกิจกรรมเสรมิความเปนครเูปนรายปตลอดหลักสูตร 

 ๕) การเรยีนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 

 ๖) การเรยีนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning ) 

 

 



 

๔๑ 

 ๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 ๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 

 ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

 ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

     ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี             

สาขาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ดาน มีดังน้ี 
 

๑. ดานคณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับ

มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 

แกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น           

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ    

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ             

คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม           

โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอื่นและประโยชน 

ของสังคมสวนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู 

คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู  การ

วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการ

สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและ วัด

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทกัษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรู

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง



 

๔๒ 

วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) 

ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC)  และมีความรูในการประยุกตใช    

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา 

ผูเรียน  โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา  

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง     

ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง        

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ 

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสงัคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา         

การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรู          

แกชุมชนและสังคม  
 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม    

๔.๒ ทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค  

๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นํา

และถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๓ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจ

องคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดย

ใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม  

๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม 

การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  



๔๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  การ

ส่ือสารและ การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ 

ศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

๐๐๐๕๑๐๑ ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑                    

๐๐๐๕๑๐๓ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓                    

๐๐๐๕๑๐๖ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒                    

๐๐๐๕๑๑๐ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๔                    

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

๐๐๐๕๑๐๗ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓                    

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

๐๐๐๕๑๐๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑                    

๐๐๐๕๑๐๘ ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๓(๒-๒-๕) ๓                    

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๐๐๐๕๑๐๔ การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒                    

๐๐๐๕๑๐๕ ทักษะในศตวรรษที๒่๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๒                    

๐๐๐๕๑๐๙ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓                    



๔๕ 

๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดานในกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ ดาน มีดังนี้ 

๑. ดานคณุธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่ไดรับ

มอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก

ศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอื่น           

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดาํเนินชีวิตและการตัดสินใจ    

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ             

คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม           

โดยอาศัยหลักการเหตุผล และใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน 

ของสังคมสวนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

และความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม             

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน          

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ  

การเรียนรูการวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และ

ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับคร ูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางาน

วิ จัยและวัดประเมินทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่  ๒๑ มีความรู  ความเขา ใจ                           

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 

Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช    

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา 

ผูเรียน  โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา  



 

๔๖ 

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง     

ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง        

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

และวินิจฉัยแกปญหา  และพัฒนางานไดอยางสรางสรรค  โดยคํานึงถึงความรู  หลักการทางทฤษฎี  

ประสบการณ  ภาคปฏิบัติ  คานิยม แนวคิด  นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคม และ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา         

การเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรู          

แกชุมชนและสังคม  
 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และทางสังคม    

๔.๒ ทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค  

๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นํา

และถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิ เคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                

เพื่อเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ      

ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ   

โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม  

 



 

๔๗ 

๕.๓ ใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรู จากแหลงการเรียนรูต าง ๆ                 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน    

การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน  
 

๖. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๖.๑  สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเน้ือหาสาระ 

กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน 

การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน แหลงการเรยีนรูแบบเปด ไดอยางเหมาะสม

กับสภาพบริบทที่ตางกันของผูเรยีนและพื้นที่ 

๖.๒  สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม    

การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา ผูเรียนที่ตอบสนอง

ความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง บุคคล ทั้งผูเรียนปกติ

และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

๖.๓  จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ใหผู เ รียนได เรียนรู จากประสบการณ          

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ      

การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ 

คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตย 

สุจริต  มีวินยัและรับผิดชอบตอผูเรยีนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

๖.๔  สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม

และภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความ

รวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ  

๖.๕  สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู       

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร              

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้     

มาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 



๔๘ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  
หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

๒  

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาชีพคร ู

(บังคับ) 

๑๐๐๔๓๐๓ ครุนิพนธ ๑(๐-๒-๑) ๔ ● ● ● ●   ● ●  ●   ● ● ●  ● ● ●     ● 
๑๐๑๑๒๐๑ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน

คร ู

๓(๒-๒-๕) ๑ 

● ● ● ● ●    ●  ●  ● ● ● ●   ●   ●   

๑๐๒๑๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑    ● ●     ●    ● ●   ●  ●     
๑๐๒๒๒๐๑ วิทยาการจัดการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ๒  ●   ● ●   ●  ●    ●   ●  ● ● ● ● ● 
๑๐๓๑๒๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและ

การเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 

 ●    ●   

 

●    ●     ●     ● 

๑๐๔๒๒๐๑ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
●    ●    

 
●    ●   ●   ●     

๑๐๔๓๒๐๒ การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
●    ●    

 
  ●  ●   ●  ● ●     

๑๐๕๑๒๐๑ จิตวิทยาสําหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ ●   ● ●  ●    ●  ● ● ●   ●  ● ●  ●  
๑๐๖๒๒๐๑ การบริหารการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
 ● ●  ● ● ●  

 
 ●   ● ● ●   ● ●     

๑๒๒๑๒๐๑ ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๑  ●    ● ●    ●   ●     ●  ●    
  



 

๔๙ 

  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

  ความรับผิดชอบหลัก  
หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 

๒  

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชา

ปฏบิัติการ

สอนใน

สถานศึกษา 

๑๐๐๑๘๐๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

ระหวางเรียน ๑ 

๑(๙๐) ๑ 
●  ●  ●  ●  

 
●   ●    ●    ●    

๑๐๐๒๘๐๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

ระหวางเรียน ๒ 

๑(๙๐) ๒ 
● ● ●  ●  ●  

 
●   ●  ●  ● ●   ● ●   

๑๐๐๓๘๐๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

ระหวางเรียน ๓ 

๑(๙๐) ๓ 
● ● ● ● ● ● ● ● 

 
 ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  

๑๐๐๔๘๐๔ ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๑    

๖(๕๔๐) ๔ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

๑๐๐๔๘๐๕ ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๒    

๖(๕๔๐) ๔ 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 



 

๕๐ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑  

คุณธรรม จริยธรรม 

๒  

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔  

ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

บังคับ          

(กลุม

บรรณารักษ

ศาสตร) 

๑๖๓๑๑๐๑ การบริหารจัดการแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล  ๓(๓-๐-๖) ๑                
         

๑๖๓๑๑๐๒ ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษใน

ยุคดิจิทัล  

๓(๓-๐-๖) ๑ 
               

 

        

๑๖๓๑๒๐๑ การพัฒนาและการจัดการทรพัยากรสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) ๑                
         

๑๖๓๑๔๐๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารสําหรับ

การจัดการสารสนเทศ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
               

 

        

๑๖๓๑๙๐๑ จริยธรรมทางวิชาชีพบรรณารกัษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 

๑(๑-๐-๒) ๑ 
               

 

        

๑๖๓๒๒๐๒ การวิเคราะหและทํารายการสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๓๐๑ บริการสารสนเทศและการใชแหลงสารสนเทศใน

ยุคดิจิทัล 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
               

 

        

๑๖๓๒๔๐๑ การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๖๓๓๑๐๓ การจัดการเรียนรูรายวิชาการรูสารสนเทศใน 

สถานศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
        

 

               

๑๖๓๓๑๐๔ การจัดการแหลงเรียนรูและภมิูปญญาทองถิ่นเพ่ือ

การเรียนรูในยคุดิจิทัล 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
                        

๑๖๓๓๑๐๕   ครูบรรณารักษในบทบาทผูนํา ๓(๒-๒-๕) ๓         
                

๑๖๓๓๓๐๒  การสงเสริมการอานในยคุดิจิทัล  ๓(๒-๒-๕ ๓                         



 

๕๑ 

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  หมวดวิชา 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑  
คุณธรรม จริยธรรม 

๒  
ความรู 

๓  
ทักษะทางปญญา 

๔  
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  
การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอกเลือก 

(กลุม

บรรณารักษศา

สตร) 

๑๖๓๑๔๐๒   การผลิตสื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๖๓๑๔๐๕  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๖๓๒๒๐๓  การจัดการเอกสาร ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๒๐๔  การจัดการจดหมายเหตุ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๓๐๓  การเขียนเชิงวิชาการและการอางอิง ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๓๐๔  เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด ๓(๓-๐-๖) ๒                         

๑๖๓๒๔๐๔  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑  
คุณธรรม จริยธรรม 

๒  
ความรู 

๓  
ทักษะทาง

ปญญา 

๔  
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 
 และความ

รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอก

บังคับ  

(กลุม

ภาษาอังกฤษ) 

๑๖๓๑๕๐๑  การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑                
         

๑๖๓๑๗๐๑  โครงสรางหลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) ๑                
         

๑๖๓๑๗๐๒  ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสอน

ภาษาอังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) ๑                

 

        

๑๖๓๒๔๐๖  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) ๒                

 

        

๑๖๓๒๕๐๒  ทักษะการแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๕๐๓  กลวิธีการเขียนระดับยอหนาสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๖๓๒๖๐๑  กลวิธีการอานสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๗๐๔  สัทศาสตรและสัทวิทยาเบ้ืองตนสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) ๒                

 

        

๑๖๓๓๔๐๗  การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๖๓๓๔๐๘  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน  ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๖๓๓๕๐๔  การจัดกิจกรรมคายและกิจกรรมนันทนาการเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
๑(๐-๑-๒) 

 

๓ 
                        

๑๖๓๓๗๐๓  หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับครูภาษาอังกฤษ

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓(๒-๒-๕) 

 

๓ 
                        



 

๕๓ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชา 

ชื่อรายวิชา หนวยกิต ชั้นป 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑  
คุณธรรม จริยธรรม 

๒  
ความรู 

๓  
ทักษะทาง

ปญญา 

๔  
ทักษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕  ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔ ๖.๕ 

วิชาเอกเลือก 

(กลุม

ภาษาอังกฤษ) 

๑๖๓๒๕๐๕ การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๖๓๒๕๐๖ วิชาการลามเพ่ือการประสานงานสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) ๒                

 

        

๑๖๓๒๕๐๗ การพูดในท่ีสาธารณะสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๕๐๘ การจดบันทึก การยอและการสรุปความ

สําหรับครูภาษาอังกฤษ 
๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๖๓๒๖๐๒ วรรณกรรมเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๒                
         

๑๖๓๒๖๐๓ วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) ๒                
         

๑๖๓๒๗๐๖ ไวยากรณข้ันสูงสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) ๒                
         



 

๕๔ 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 

กําหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีคาระดับคะแนนดังนี้ 
  

ระดับคะแนน     คาระดับคะแนน 

  A      ๔.๐๐ 

  B+      ๓.๕๐ 

  B      ๓.๐๐ 

  C+      ๒.๕๐ 

  C      ๒.๐๐ 

  D+      ๑.๕๐ 

  D      ๑.๐๐ 

  E      ๐.๐๐ 

 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)  
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

๑) มคีณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

๒) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการประเมิน

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

๓) มีผูทรงคณุวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู 
 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

๑) ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

๒) ประเมินจากผูใชบัณฑติ 

 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และ    

ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย               

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

วาดวยการวัดและประเมินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒) 



 

๕๕ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย 

 

 แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะแกคณาจารยตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร

แล ะส า ข าศึ กษ า ศา ส ตร  (ห ลั ก สู ต ร สี่ ป ) พ .ศ . ๒ ๕๖ ๒  (ม คอ .๑ ) ขอ งหลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต รบัณฑิ ต                          

สาขาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 ๑.๑ การปฐมนิเทศ 

 ๑.๒ การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู  การจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 ๑.๓ การพัฒนาดานการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเขารวม

เปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

 ๑.๔ การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับวุฒิและ        

การแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  ๒.๑.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เชน การอบรมความรูจากหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน  

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

๒.๒.๑  การพัฒนาวิชาการ  เชน สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ             

สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 

๒.๒.๒ การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพื่อใหมีผลงาน

ตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

๒.๒.๓  การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 

 

 

 

 

 



 

๕๖ 

หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและ         

สาขาศึกษาศาสตรพ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ. ๑) และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

๑) การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตรและมีภาระหนาที่      

ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอาจารยผูรับผิดชอบจํานวน ๕ คน  ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาที่ตรง         

หรือสัมพันธกับสาขาวิชา  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ          

เปนผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกําหนด  ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง  

๒) การวางแผนการพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยมีการวางแผน            

มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ. ๗) และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยทุกรอบ ๕ ป  

๓) การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ ๑-๕ ดังนี้  

๓.๑ กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ  มคอ. ๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  

๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและ/ หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ. ๓              

และ/หรือ มคอ. ๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกวิชา  

๓.๔ มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ / หรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ. ๕ และ/หรือ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา  

๓. ๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา  

๔) ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. ๑) ใหสาขาวิชาดําเนินการตามเกณฑที่ระบุไวในกรอบ

มาตรฐานดังกลาว 



 

๕๗ 

๒. บัณฑิต   

บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ          

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๔ มีคณุลักษณะ ดังนี้ 

๑)  เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นในวิชาชีพครู (Engaged Teacher) มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรักศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ

วิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน      

มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  

๒) เปนผูเรียนรูและฉลาดรู (Learner & Literate) และมีปญญามีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห

การคิดขั้นสูง มีความรอบรู รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพ

ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีความเพียรมุงมั่นมานะบากบั่นใฝเรียนรูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรูทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

๓) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม 

มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีพ

ครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล  

๔) เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรูวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรและ           

วิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรมวางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู 

สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียนโดยใชศาสตรสอนเทคนิควิธีการ

จัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อแหลงเรียนรูชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผูเรียนที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตรขามวัฒนธรรมและงานวิจัย สามารถนํามา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอนความรู เนื้อหาสาระและเทคโนโลยี (TPCK)            

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตลอดจนนําไปใชในการแกไขปญหาพัฒนาตนเองผูเรียนและสังคม  

๕) เปนพลเมอืงที่เขมแข็งใสใจสังคม มีความรักชาติรักทองถ่ินมีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล รูคุณคาและ

มีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิตอาสาและดําเนินชีวิตตาม

วิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรม และมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูถูกรูผิดรูชอบชั่วดี      

กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง เคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีจิตสํานึกเปนพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 

 

 

 

 



 

๕๘ 

๓. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว     

การคงอยู  การสําเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนนักศึกษา  ดังนี้ 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาศกึษาในหลักสูตรดังนี้  

๓.๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยม    

เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู  

๓.๑.๒ มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศหรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวา 

ดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) คุณสมบัติตาง ๆ ที่กําหนดไวนี้      

เปนคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอื้ออํานวยใหนักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถ

สําเร็จการศกึษาได สําหรับการคดัเลือกผูเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  ไดดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้  

๑) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

๒) ผานการคัดเลือกตามระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏเลยเปนผูดําเนินการคัดเลือกเองโดยเปดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป  

๓.๒ การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง                   

พ.ศ. ๒๕๖๔  มีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงาน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวาง

กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาศึกษาและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ

ใหแกอาจารยประจําในสาขาวิชาเพ่ือดําเนินโครงการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหมกอนเปดภาคการศึกษา 

๓.๓ การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการคงอยูการสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  เพื่อใหมีแนวโนมอัตราการคงอยู

และอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงดังนี้  

๑) การกําหนดอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดระบบและ   

กลไกการดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  

๒) การดูแลนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาใช  คูมืออาจารยที่ปรึกษาที่ไดจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปญหาที่เกินความสามารถ

ของอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคําปรึกษาไดอาจารยจะสงตอไปยังฝายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอไป 



 

๕๙ 

๓) การนัดพบนักศึกษา  เมื่ออาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแลอาจารยจะเขาพบนักศึกษาใน

ชั่ว โมงที่ปรึกษาหรืออาจารยจะเปนผูนัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบนอกชั่ วโมงที่ปรึกษา                  

เพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืนๆของนักศึกษาตอไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอประธานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา

หลักสูตรเพื่อหาทางแกไข  หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแกไขไมไดใหพิจารณาสงตอคณบดีเพ่ือ  

หาวิธีการแกไขในระดับคณะตอไป 
 

๔. อาจารย 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔   

ไดกําหนดกระบวนการบริหารอาจารยและพัฒนาอาจารย  ดังนี้  

๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม  

๑) คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่คงอยู

อาจารยประจําหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออกเพื่อวางแผนอัตรากําลังในอนาคต  

๒) หากอัตรากําลังไมเพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ เสนอขออนุมัติรับอาจารยเพิ่มตอคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

๓) มีการคัดเลือกอาจารยใหมโดยพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ีพ. ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือกโดยสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  

๔) นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ           

ยังไดมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในดานตาง ๆ 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ. ๑) ดังนี้  

๑) จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหมเพื่อใหมีความรูในดานเทคนิควิธีการสอน 

การวัดผลประเมินผลตลอดจนจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

๒) จัดโครงการอบรมดานการวิจัยการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจํา

ใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศกัยภาพที่สูงข้ึนเพ่ือสงผลตอคุณภาพของหลักสูตร  

๓) กําหนดใหอาจารยประจําจัดทําแผนเพื่อพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอการสรางผลงาน

วิชาการ / การวิจัยและควบคุมกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนที่วางไว  



 

๖๐ 

๔) จัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารยทั้งในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพการวิจัยและการสรางผลงานวิชาการ  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง          

พ.ศ. ๒๕๖๔   ไดกําหนดการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องดังนี้  

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวยการสํารวจสถานการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และภาวการณมีงานทําของบัณฑิต และการสํารวจ             

ความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตรเพื่อนําผลมาใชในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร

ตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดําเนินงานดานการเรียน    

การสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ

นักศึกษาแตละกลุมแตละชั้นปเพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาที่จะเปดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผูสอนทั้งรายวิชา

บังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปดสอน ทางหลักสูตรไดใหนักศึกษาเปนผูเสนอใหอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรพิจารณาหลังจากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาที่จะเปดสอนแลว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ผูสอนจะประชุมรวมกันเพื่อกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยการจัดผูสอนในแตละภาคการศึกษานั้นไดพิจารณาทั้ง

จากความรูความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณในการสอนซึ่งถือวามีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ รวมถึง

พิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไมซ้ําซอนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผู เรียน มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีระบบ / ขั้นตอนการประเมินผูเรียนซึ่งปรากฏอยูในคูมือแนวทางการประเมินผูเรียน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและมีกลไกคือคูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาํหนาที่กํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ ไดนําระบบ 

กลไกไปสูการปฏิบัติ / ดําเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรเพื่อกํากับดูแลและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมีการกําหนดเกณฑการ

ประเมินโดยระบุไวใน มคอ. ๓ ของรายวิชาที่เปดสอนอยางชัดเจนภายใน ๓๐ วันกอนเปดภาคการศึกษาอาจารย

ผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิของนักศึกษาในแตละรายวิชาตามกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดานหลังจาก

เสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาแลวผูรับผิดชอบในแตละ

รายวิชาดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. ๕ ของรายวิชาภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาภายใตการกํากับติดตามและตรวจสอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 



 

๖๑ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔             

จัดใหมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานกําหนดสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนและนําเสนอตอคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือดําเนินการ        

ที่ผานมาพบวาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตาง ๆ ที่มีอยูเดิม มีดังนี้ 
 

๖.๑  สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและงบรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา หนังสือ 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑ คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสราง

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตรและอาจารยประจํา ดังนี้ 
 

- หองเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๒ และ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน (หอง)  หมายเหตุ 

๑. หองเรียน    

- หองเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   

- หองเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   

- หองเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   

๒. หองปฏิบัติการทั้งหมด   

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   

- หองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   

- หองปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   

- หองปฏิบัติการคณติศาสตร ขนาด ๔๐ คน ๑   

- หองปฏิบัติการศิลปศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   

- หองปฏิบัติการดนตรีศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   

- หองปฏิบัติการนาฏศิลป ขนาด ๔๐ คน   ๑   

๓. หองประชุม   

- หองประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด ๑๐๐ คน ๑   

- หองประชุมกลวยไม ๑–๒ ขนาด ๒๐ คน ๒   

- หองประชุมแสงเทียน ขนาด ๒๐ คน ๑   

๔. หองสอบวิทยานิพนธ   

- หองขนาด ๒๐ คน ๑  

๕. หองพักอาจารย   

- หองพักอาจารยประจําสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  



 

๖๒ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน (หอง)  หมายเหตุ 

๖. หองใหคําปรึกษา   

- หองใหคําปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  

- หองใหคําปรึกษานักศึกษาปรญิญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  

- หองใหคําปรึกษานักศึกษาปรญิญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  
 

- วัสดุครุภัณฑ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน หมายเหตุ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร Notebook ๑๐ เครื่อง  

๒. เครื่องฉาย LCD ๑๕ เครื่อง  

๓. ลําโพง ไมคลอย ๑๕ ตัว  

๔. โปรแกรมสําเร็จรูป ๓ โปรแกรม  

๕. คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ๒ เครื่อง  

๖. เครื่องถายเอกสาร ๒ เครื่อง    

๗. ผาปูโตะ ๑๕ ผืน  

๘. บอรด ๒๐ บอรด  

๙. โตะหนาขาว ๑๐ ตัว  

๑๐. พานพุม ๓  คู  

๑๑. ผาสีตางๆ ๒๕ ผืน  
 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู)  

๑. ขอมูลโรงเรียนเครือขายศูนยฝกวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดชัยภูมิ 

๒. โรงเรียนตนแบบฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดแก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. ผูบริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศวิชาเอก อาจารยนิเทศวิชาชีพครูในโรงเรียนเครือขายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๓ 

- หองสมุดคณะครุศาสตร ไดจัดใหบริการ จํานวน ๒ แหง ไดแก 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวน หมายเหตุ 

หองสมุดคณะครุศาสตรจัดใหบริการที่ อาคาร ๒ 

- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  

- คูมอืครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

- ตําราเรียนภาษาไทยและตางประเทศ 

- วิทยานิพนธและงานวิจัย 

- คอมพิวเตอรตั้งโตะเพ่ือสืบคนขอมูล 

 

๑๐,๐๕๕ เลม  

๑,๒๓๐ เลม 

๔๑๕ เลม 

๑,๑๐๑ เลม 

๓  เครื่อง  

 

หองสมุดคณะครุศาสตรเคลื่อนที่จัดใหบริการที่หองโถง ตึก ๒๓ 

- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 

- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 

- วารสาร 

- หนังสือพิมพ 

 

๙๔๕ เลม  

๘๗๓ เลม 

๑๒๔ เลม 

๕ ฉบับ/วัน 

 

 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ่ืน ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้ 

๑. ศูนยวิทยบริการ (ดังตารางดานลาง) 

๒. หองประชุมขุมทองวิไล 

๓. สนามกีฬาทุงขุมทอง 

๔. โรงพลศึกษา 

๕. สนามกีฬารวมใจ 
 

- ศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ลําดับที่ ช่ือทรัพยากร จํานวน หมายเหตุ 

๑ หนังสือทั่วไป:  ภาษาไทย 

                   ภาษาตางประเทศ 

๑๒๙,๑๒๖ เลม 

๖,๒๗๖ เลม 

มีการใชทรัพยากร

รวมกันในคณะ 

๒ วารสาร:  ภาษาไทย 

             ภาษาตางประเทศ 

๑๕๕ รายชื่อ 

๔๕ รายชื่อ 
 

 

๓ วิทยานิพนธ, วิจัย:   ภาษาไทย 

                         ภาษาตางประเทศ 

๑๔,๗๐๒ เลม 

๘๓๙  เลม 

 

๔ หนังสือพิมพ:  ภาษาไทย 

                  ภาษาตางประเทศ 
 

๑๕ รายชื่อ 

๒ รายชื่อ 

 



 

๖๔ 

ลําดับที่ ช่ือทรัพยากร จํานวน หมายเหตุ 

๕ หนังสืออางอิง ๕,๕๘๗ เลม  

๖ สื่อโสตทัศนวัสดุ ๔,๒๑๖ รายการ  

๗ ฐานขอมูลออนไลน ๒๐ ฐาน  

๘ ขอมูลทองถิ่นไทเลย ๓๑๐ รายการ  

๙ นวนิยาย,เรื่องสั้น ๓,๕๗๕ เลม  

๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร 

- สําหรับสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC 

- สําหรับอบรมและสืบคนฐานขอมูลออนไลน 

- จุดใหบริการ Wi-Fi 
 

 

๘ เครื่อง 

๒๕ เครื่อง 

๓๕ จุด 

 

หมายเหตุ : ขอมูลวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

๖.๒  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากร ๑. อาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน  

 

๒. สื่อคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน  

 

๓. สื่อการเรียนการสอน  

 

 

 

 

๔. หนังสือหองสมุด  

๕. การสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ

ยืม-คืนหนังสือตําราและเอกสารทางวิชาการ

ดานการศึกษารวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน 

 

๖. โรงเรียนสําหรับการฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

๑. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ

เรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา  

๒. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการ

เรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา 

๓. มีจํานวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

คอมพิวเตอรเครื่องถายทอดภาพ ๓ มิติและ

กระดานอัจฉริยะและคอมพิวเตอรพกพา 

(Tablet) เพียงพอตอจํานวนหองเรียนและ

นักศึกษา 

๔. มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  

๕. มีการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ

ยืม-คืนหนังสือตําราและเอกสารทางวิชาการ

ดานการศึกษารวมถึงฐานของการศึกษา

รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน 

๖. มีโรงเรียนสําหรับการฝกประสบการณ

วิชาชีพอยางนอย ๑ โรงเรียนและโรงเรียนใน



 

๖๕ 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 

 

๗. จัดใหมีหองประจําหลักสูตร 

๘. จัดใหมีหองสมุดคณะ / พ้ืนที่ในการ

ใหบริการหนังสือวารสารเก่ียวกับสาขา 

๙. จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเชน

เว็บไซตบอรดประชาสัมพันธมุมแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการการใหคําปรึกษา  

๑๐. จัดสรรคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและ

ระบบอินเทอรเน็ตไรสายเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

 

เครือขายเพียงพอตามจํานวนนักศึกษา  

๗. มีหองประจําหลักสูตร  

๘. มีหองสมุดคณะ / พื้นที่ในการใหบริการ

หนังสือวารสารเก่ียวกับสาขา  

๙. มีพ้ืนที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู  เชน

เว็บไซตบอรดประชาสัมพันธมุม แลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการการใหคําปรึกษา  

๑๐. มีการจัดสรรคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต

และระบบอินเทอรเน็ตไรสายเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนเพียงพอตามจํานวน

นักศึกษา 
 

๖.๓  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

 จัดสรรใหเพียงพอตอการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดังนี้ 

เปาหมาย การดําเนินการ เกณฑการประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรูใหเพียงพอ  โดยมีหองเรียน  

หองปฏิบัติการของบุคลากรพื้นที่ใน

การใหคําปรึกษา  หองสมุดคณะ/

พ้ืนที่ในการใหบริการหนังสือตํารา

เฉพาะเกี่ยวของกับสาขาวิชา มี

เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ

กระตูการใฝรู 

๑. จัดใหมีหองประจําสาขา  

๒. จัดใหมีหองสมุดคณะ / พ้ืนที่ใน

การใหบริการหนังสือใหบริการหนังสือ

วารสารเก่ียวกับสาขา  

๓. จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู

เชน บอรดประชาสัมพันธ  เว็บไซต 

มุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ   

การใหคําปรึกษา  

๔. จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการการเรียน

การสอนสนับสนุนการเรียนการสอน

เชนคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตสื่อ

ดิจิทัล 

๑. มีหองประจําสาขา 

๒. มีหองสมุดคณะ / พื้นที่ในการ

ใหบริการหนังสือวารสารเก่ียวกับ

สาขา  

๓. มีพ้ืนที่สงเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู  เชนบอรดประชาสัมพันธ

เว็บไซตมุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการ  การใหคําปรึกษา 

๔. มีเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุน

การเรียนการสอนเชนคอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ตสื่อดิจิทัล 

 

 

 

 



 

๖๖ 

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม 

     เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

(๒) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 

     คณุวุฒแิหงชาต ิหรือมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา 

      ศกึษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     

(๓) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

     ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

     ใหครบทุกวิชา 

     

(๔) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 

     ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน  

     หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(๕) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน  

     หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
     

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรูที่กําหนด 

     ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน 

     ในแตละปการศกึษา 

     

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอืการประเมินผล 

     การเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน  มคอ.๗ ปที่แลว 
     

(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือคําแนะนําดานศาสตร 

    วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรยีนรู 
     

(๙) คณาจารยประจําทกุคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป 

     ละหนึ่งครั้ง 
     

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ 

       หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
     

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มีตอคุณภาพ 

       หลักสูตร เฉลีย่ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
     

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕  

       จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
     

(๑๓) นิสิต/นกัศึกษาไดรบัเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครูครบถวนทุกกิจกรรมที่ 

       กําหนดและเปนประจําทกุป 
     

(๑๔) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรยีนรูกับการปฏิบัติงานวิชาชีพครใูน 

       สถานศกึษาเปนประจาํทุกปการศกึษา 
     

(๑๕) รอยละ 30 ของนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาตองผานเกณฑประเมินภาษาอังกฤษตาม 

        ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ เกณฑประเมินภาษาอังกฤษเทียบเคยีง 

        กรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป 

     

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตาม            

การดําเนินการตาม TQF ตอไป  

 



 

๖๗ 

หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

พิจารณาจากตัวผู เรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผู เรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม              

โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา       

การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลวก็ควรจะสามารถประเมิน

เบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมหากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยน

วิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหา     

ที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมกีารดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอนการตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทําเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและตองออกฝกประสบการณ

วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จํานวน ๑ ป

การศึกษา โดยปฏิบัติงานในหนาที่ของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหนึ่งในสถานการณจริงในสถานศึกษา

อยางตอเนื่องกัน เปนเวลาอยางนอย ๑,๐๘๐ ชั่วโมง ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน

ติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวาสามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในดานใด 

ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗        

โดยคณะกรรมการประเมนิอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 

๑ คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

 



 

๖๘ 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนาและการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและผูใชบัณฑิต จะทําให

ทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถที่จะ

ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่

พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก ๕ ป ทั้งนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๑ 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ๑.๑  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 

๐๐๐๕๑๐๑  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

  English Speaking and Listening Skills 

  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้นๆ แลวจับใจความ              

ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว  )เชน ขอมูลพื้นฐานและขอมูลของครอบครัว  การซื้อของ ภูมิศาสตร

ทองถิ่น การจางงาน (สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรที่ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับ

สิ่งที่คุนเคยหรือทําเปนประจํา ใช ภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณที่แตกตาง

หลากหลาย โดยใชภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรูถึงวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล 

และการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ 

 Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short passages for 

main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic information, family 

information, shopping, local geography, employment), practice communication English using 

dialogues appropriate to everyday situations, making use of communicative activities, Speaking 

and practice in different situation including using language ,intonation of words with proper 

manner, understand English as used in daily life and cultural backgrounds of English speaking 

countries, emphasis on speaking, listening, reading, and writing, practice communication skills, 

inquiry, search for information, and practice in communication through several different 

situations   
 

๐๐๐๕๑๐๓   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 

 Thai for Communication 

  ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟง      

ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตางๆ ระดับของภาษา การใชน้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อานออก

เสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตางๆ เขียนผลงานประเภทตางๆ ตามหลักการเขียน      

มีมารยาทในการฟง พูด อานและเขียน 

 Use Thai language to communicate properly according to the situation. Analyze and 

summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things that being 

seen, speaking with positive communication on various occasions, and in various language levels. 

Using tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read for 

comprehension from various types of writing, writing various types of works according to the 

principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing 



 
 

๗๒ 
 

๐๐๐๕๑๐๖   การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ๓(๒-๒-๕) 

 English Usage for Communication 

เขาใจขอมูลที่ไดจากการฟงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การสนทนา คําบรรยาย บันทึกขอเท็จจริง

โดยใชภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวขอที่คุนเคยและสนใจ ใหคําแนะนํา ใหเหตุผลและกลาวรองทุกขได 

สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรูสึก เลาประสบการณของตนเอง โตแยงและใหเหตุผล นําเสนอ

ผลงานโดยเชื่อมโยงหัวขอที่คุนเคยและสรุปขอมูลได อานเพื่อหาใจความสําคัญและจับประเด็นอยางรวดเร็วและ

ระบุขอมูลจากสิ่งที่อาน เขียนรายงานในหัวขอที่คุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝนและเขียน

จดหมายที่เปนรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษท่ี

จําเปนตอการสื่อสาร 

 Use listening skill to understand information related to daily life, education, and 

lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal interests or familiar 

topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk about unexpected 

incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a presentation 

connecting with familiar situations and summaries the information. Use reading 

comprehension techniques to find main idea and support details or related information. 

Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, and 

expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order to 

develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 

 

๐๐๐๕๑๑๐   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ       ๓(๒-๒-๕) 

 English for Professional Purposes  

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูด

ท่ีเปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความเครงเครยีด สรางถอยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอที่หลากหลาย 

โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นที่มีความซับซอนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับ

ปญหาเฉพาะที่มีความไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with native speaker in the English 

saturated atmosphere, practice with text representing spoken language in abstract and 

concrete, describe perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 

using English for communication through English Camp 

 

 

 

 



 
 

๗๓ 
 

 ๑.๒  กลุมวิชามนษุยศาสตร 
 

๐๐๐๕๑๐๗    สุนทรียะ       ๓(๒-๒-๕) 

 Aesthetics 

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน 

เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงใน

เพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงานทัศนศิลป หลักการ

ทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู 

และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศลิปะ นําเสนอผลงานและวิพากษผลงานศลิปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai standard dance 

songs, play musical instruments, design and organize recreation activities, dance in Thai 

standard dance, design and organize performances, analyze principles of aesthetics in visual 

arts, principles of visual elements, principles of art composition, and principles of bulletin 

boards, design settings and stages, learning materials and portfolios, create art works, present 

and criticize the art works 

 

 ๑.๓  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
 

๐๐๐๕๑๐๒   พลเมืองที่เขมแข็ง      ๓(๒-๒-๕) 

 Potency Citizenship 

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการ

อยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของ

สังคมและกฎหมายเบื้องตนที่ เก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณและวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ

เปนพลเมืองท่ีเขมแข็งและเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง มีจิตอาสา

และจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human dignity, 

accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society 

and international community in accordance with the principles of tolerance, create and 

comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with the King as 

Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer 

spirit and public mind 

 



 
 

๗๔ 
 

๐๐๐๕๑๐๘  ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    ๓(๒-๒-๕) 

 The King Wisdom for Local Development    

 ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน         

ในชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะหยุทธศาสตร

ฉลาดรูเพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและรวมมือกันทํางาน

โดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครอืขาย 

 Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 

development in their daily lives, study concepts and principles of the royal projects, as well 

as analyze the intelligent learning approach for pilot community development based on the 

king wisdom and the integrated participation with related sectors 

 

 ๑.๔  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

๐๐๐๕๑๐๔   การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ    ๓(๒-๒-๕) 

 Health Promotion and Care 

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ         

และนโยบายสาธารณะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ

ทางกาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสรางเสริม

และดูแลสุขภาวะในดานท่ีสําคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, the importance 

of sports and recreation, and public policy of health promotion, create and arrange the health 

promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports and recreation for 

learning management, readiness of health promotion and care of main issue   
 

๐๐๐๕๑๐๕   ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

 21
st
 Century Skills for Living and Occupations 

 สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะ 5c โดยบูรณาการการประยุกตเพื่อพัฒนาทักษะท่ี

สําคัญตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by integrating application 

for important skills development for life and careers in 21st century effectively 

 

 

 



 
 

๗๕ 
 

๐๐๐๕๑๐๙   การคิดเชิงเหตุผล      ๓(๒-๒-๕) 

 Logical thinking 

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับขั้นการดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแก

โจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะห

และอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลได 

Analyze, design and present how to calculate in order of steps of operations, 

numbers, proportions, percentages, problems solving, reasoning, giving conditions in term of 

language and symbolic and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. 

Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 

information in today' global and making decisions based on data 

 

๒. หมวดวิชาวิชาเฉพาะดาน 
 

๒.๑  กลุมวิชาชีพครู  

๒.๑.๑ วิชาชีพครูบังคบั 
 

๑๐๐๔๓๐๓     ครุนิพนธ        ๑(๐-๒-๑) 

      Individual Development Plan                               

จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู คุณลักษณะของ

ความเปนครูผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรม

เพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned 

from teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to 

fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the 

context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๖ 
 

๑๐๑๑๒๐๑ คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู    ๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers           

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  

เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดํารงตนใหเปนที่เคารพศรัทธาของผูเรียน

และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรู เ ก่ียวกับคานิยมอุดมการณ 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพคร ู โดยใชการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณ กรณศีกึษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role model with 

virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society analyzing, 

synthesizing, integrating knowledge about teacher values,Ideology, morality, virtues, ethics of 

teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development using 

experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-development to become 

a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

   

๑๐๒๑๒๐๑  การพัฒนาหลักสูตร       ๓(๒-๒-๕) 

 Curriculum Development                              

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลองกับบริบท

สถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา 

จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวของ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผูมี

ความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum  and subjects curriculum in nature of major related to 

school and community context, implement and evaluate curriculum through application of 

curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model, 

backgrounds of curriculum development  in educational philosophy, psychology, social, culture, 

technology and other factors; basic education curriculum, school-based curriculum development, 

curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum 

development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

 



 
 

๗๗ 
 

๑๐๒๒๒๐๑ วิทยาการจัดการเรียนรู      ๓(๒-๒-๕) 

 Instructional Science  
 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมี

ความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรม

และสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการ

ความรู เนื้อหาวิชา หลกัสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเก่ียวกับ

ทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหลง

เรียนรูในชุมชนทองถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศกึษาเรียนรวม การชี้แนะผูเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an 

intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual 

differences among students, creating activities and learning atmosphere for promoting 

students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, 

content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using learning 

theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 

instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and language 

integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in local 

community,digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management, 

designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 

responsible and committed person in developing learners fulfil their potential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๘ 
 

๑๐๓๑๒๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

 และการเรียนรู  

 Innovation and Information Technology for Educational    

    Communication and Learning 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ที่สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู กฎหมายที่เก่ียวของ จรรยาบรรณ

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและ

ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความ

เปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance with 

individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, 

learner individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, 

concepts, and theories being relevant to innovation and information technology for 

educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in 

order to be able to select and apply innovation and information technology for educational 

communication and learning effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection 

to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 

keep up with changes 

  



 
 

๗๙ 
 

๑๐๔๒๒๐๑  การวัดและประเมินผลการเรียนรู     ๓(๒-๒-๕)

 Learning Measurement and Evaluation           

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ

สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการจําเปน

พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและประเมินผล

ผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคดิไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู 

และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the 

subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special needs, 

reflect the evaluation result for learner development and quality development of learning 

management under the concepts and theories of measurement and evaluation, authentic 

assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning 

promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner 

development, proper and creative measurement and evaluation, and use the reflective 

practice for self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 

  



 
 

๘๐ 
 

๑๐๔๓๒๐๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู    ๓(๒-๒-๕)   

Research and Development in Innovation and Learning 

  วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน

การสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อให

สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชใน

การพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop 

learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual 

differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and 

needs in learner development in classrooms, design research by applying principals, 

concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 

technologies for creating innovation in research to solve problems and develop learners, 

relevant innovation in community in order to be able to implement research results in 

developing learning management and learners, and use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 

  



 
 

๘๑ 
 

๑๐๕๑๒๐๑  จิตวิทยาสําหรับครู       ๓(๒-๒-๕)

 Psychology for Teacher                        

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ทักษะ

ทางสมองเพื่อการเรียนรู การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กที่มีความตองการจําเปน

พิเศษ วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

และชวงวัย ผูเรียนที่มีความตองจําเปนพิเศษ แนวทางการใหคําปรึกษากับผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการ

ของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพื่อใหสามารถออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ ความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได

อยางเปนระบบ ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของ เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใช

การสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational psychology, guidance 

psychology and counseling psychology, executive brain function for learning, learning and 

development promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners 

with special needs, analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop 

learners according to their potential and ages, explore the case studies and the reflective practice to 

design learner assistant and development based on individual ability of each learner, persist to develop 

learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give the 

advice guideline and feedback to parents and related people which leads to collaboration in learner 

development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher who is proficient, 

smart, and up to date 

  



 
 

๘๒ 
 

๑๐๖๒๒๐๑  การบริหารการศกึษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       ๓(๒-๒-๕)

 Education Administration and Quality Assurance in Education 

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษา 

ดวยองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือ

พัฒนาตนเองใหมีทัศนคติที่ดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี รอบรูเทา

ทันการเปล่ียนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of the strategic policy for the preparation of 

plans and educational development programs and communities, design; implement the quality 

assurance in education work that is consistent with educational institutions. With knowledge of 

educational administration,  information system for school administration, quality assurance 

education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 

educational management of educational institutions at each level and type of education by 

using a variety of learning management processes to develop oneself to have a good attitude, 

right base on country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context 

wisely, modern society and keeping pace with changes 

  



 
 

๘๓ 
 

๑๒๒๑๒๐๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร         ๓(๒-๒-๕) 

  Language for Communication  

  ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและ

ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วาท

วิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพื่อสื่อ

ความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง  การพูด  การ

เขียน และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Use Thai-English language for communication in learning management appropriately 

in accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by 

analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of 

Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit 

meanings in instruction and communication, design learning management in listening, 

speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek for general information for 

broader, up-to-date self-development and keeping up with the changes, practice the 

language and culture for peaceful living 

  



 
 

๘๔ 
 

       ๑ .๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 
 

๑๐๐๑๘๐๑   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑      ๑ )๙๐(  

 Practicum in Teaching 1  

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู            ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาที่ครูผูสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เขาใจบริบท

ชุมชนรวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณ ี

(Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผาน

กระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  

สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in 

teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of teacher 

and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate with parents 

to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the 

preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in form of 

case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based 

learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession 

development both inside and outside educational institutions through the process of 

observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from learning 

experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use the learning 

result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of profession 

learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๕ 
 

๑๐๐๒๘๐๒   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒     ๑ )๙๐(  

 Practicum in Teaching 2       

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครู

รวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัด

และประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับ

ผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางใน

การพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร

สาขาวิชาเอกเขารวมโครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจาก

การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Behave as a good example with morality and conduct according to professional 

ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media and 

technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each course, 

integrated knowledge in educational administration, innovation design, implementation of 

educational quality assurance in accordance with each level of education, manage quality 

learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 

develop and help students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines 

for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the 

change of both professional teaching and core major sciences, participate in projects related 

to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 

and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 

oneself to keep up with changes 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

๘๖ 
 

๑๐๐๓๘๐๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓      ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 3  

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่

ทันสมัย รวมมอืกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวย

กระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจน

จากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนา

ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with morality 

and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 

students to learn and be happy, organize learning activities that encourage students to 

create advanced thinking processes by applying digital technology or modern educational 

innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve students' problems to 

have the desirable characteristics with the process of the correct research methodology, 

clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from participating 

in activities that promote professional progress, projects related to promoting conservation 

of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 

evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 

in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 

changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๗ 
 

๑๐๐๔๘๐๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ๑         ๖(๕๔๐) 

 Internship 1       

 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปน

นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท้ังในและนอกหองเรยีน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรู

ในสถานศกึษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 

according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 

process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 

integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a 

network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 

progress and solve students' problems with desirable characteristics with the correct 

research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that 

have occurred to themselves from participation and participate in projects related to 

promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 

and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 

oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๘ 
 

๑๐๐๔๘๐๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ๒      ๖(๕๔๐) 

 Internship 2        

 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปน

นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท้ังในและนอกหองเรยีน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาชีพ โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นและนําผลจากการเรียนรู

ในสถานศกึษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 

according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 

process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 

integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a 

network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 

progress and solve students' problems with desirable characteristics with the correct 

research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that 

have occurred to themselves from participation and participate in projects related to 

promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, 

and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 

oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๘๙ 
 

๒.๒  กลุมวิชาเอก 

๒.๒.๑ วิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร   

๒.๒.๑.๑ วิชาเอกบังคับ 

๑๖๓๑๑๐๑ การบริหารจัดการแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖) 

 Management of Information Sources in Digital Age 

ความรูเบ้ืองตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับแหลงสารสนเทศ  

แนวคิดการบริหารจัดการแหลงสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัลเพื่อการเรียนรู การจัดการแหลง

สารสนเทศในยุคดิจิทัล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการหองสมุดและแหลงสารสนเทศ การ

ประกันคุณภาพของแหลงสารสนเทศ มาตรฐานและการบริหารจัดการแหลงเรียนรูในสถานศึกษา   

Introduction to Library and Information Science; concepts of information sources; 

management concepts of information sources; digital sources for learning; management of 

digital sources for learning; application of information technology for management of 

information sources; quality insurance and standards for management of information sources 

within educational institutes  
 

๑๖๓๑๑๐๒ ทักษะการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษในยุคดิจิทัล   ๓(๓-๐-๖) 

 Information Literacy Skills for Teacher Librarian in Digital Age  

ความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ  มาตรฐานการรูสารสนเทศ  ทักษะการรูสารสนเทศ

ในศตวรรษที่ ๒๑  การคนคืนสารสนเทศ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเขาถึงสารสนเทศในยุคดิจิทัล                

กลยุทธการคนสารสนเทศ  การวิเคราะหสังเคราะหสารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ และการใชสารสนเทศ

อยางมีวิจารณญานและมีประสิทธิภาพ การรูเทาทันสื่อสารสนเทศในบริบทสังคมขอมูลขาวสาร   

Meaning and significance of information literacy; information literacy standards; 

information literacy skills in the 21st century; information retrieval; information access in 

digital age; Information search strategy; information evaluation; effective and efficient use of 

information and media literacy in the context of information driven society 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๐ 
 

๑๖๓๑๒๐๑ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   ๓(๒-๒-๕) 

 Development and Management of Information Resources 

 ความหมาย  ประเภท  และลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ การศึกษาผูใช  นโยบายการพัฒนาและ

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหา การประเมินและการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในยุคดิจิทัล ฝกปฏิบัติการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอน

ออกใหบริการและการอนุรักษซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

Meaning, types and characteristics of information resources; user study; policy for 

development and management of information resources; acquisition, assessment and 

selection of information resources; technological application for information development in 

digital age; practice of information resources preparation before service; practice of 

preservation and repair of information resources  

 

๑๖๓๑๔๐๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารสําหรับการจัดการสารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕) 

 Information and Communication Technology for Information Management 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ฝกปฏิบัติการพวงตออุปกรณคอมพิวเตอร ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร                     

การเชื่อมตอเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

           Principle of Information and Communication Technology; computer system; computer 

networking system; internet system; principles of computer peripheral equipment; 

installation of computer softwares, network connection; information and communication 

technologies for education 

 

๑๖๓๑๙๐๑ จริยธรรมทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  ๑(๑-๐-๒) 

 Morality in Library and Information Science 

ความสําคัญของกฎหมาย จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพครูบรรณารักษ 

กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ระเบียบ

พัสดุ ระเบียบงานสารบรรณ 

Meaning and significance of laws, regulations and ethics for teacher librarian; 

Copyright Act; technology and communication laws; related laws and regulations for 

professional practices; Regulations of Procurements; Regulations of Official Documents  

  



 
 

๙๑ 
 

๑๖๓๒๒๐๒ การวิเคราะหและทํารายการสารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕) 

 Organization of Information Resources  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ หลักการวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศระบบทศนิยมดิวอ้ี  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การกําหนดเลขเรียกหนังสือ เลขผูแตง หัวเรื่อง 

ดรรชนีและอรรถาภิธาน มาตรฐานการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  

ฝกวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอ้ีและระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  ฝกวิเคราะห      

หัวเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ   

 Principles of classification system for information resources; Dewey Decimal 

classification system, Library of Congress classification system; defining of call number, 

author number, subject heading, index, and thesaurus; description standards for information 

resources; information resource description; practice of information resource classification in  

Dewey Decimal and Library of Congress classification systems;  practice of subject heading 

analysis; technological application for description of information resources 

 

๑๖๓๒๓๐๑ บริการสารสนเทศและการใชแหลงสารสนเทศในยุคดิจิทัล  ๓(๒-๒-๕) 

 Information Services and the Use of Information Resources in Digital Age 

 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานบริการสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศดิจิทัล 

การศึกษาผูใชบริการสารสนเทศ การออกแบบบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหบริการ

สารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินคุณภาพงานบริการสารสนเทศ และการรายงานผลการใหบริการ

ของแหลงสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศ 

 Meaning, significance and types of information services; digital information sources; user 

study for information service; information service design using information technology; 

information service provision using information technology; quality assessment for information 

service; report writing of information service; practice of information service provision  

 

๑๖๓๒๔๐๑ การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ    ๓(๒-๒-๕) 

 Database Management 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับฐานขอมูล  ประเภทของฐานขอมูล  โครงสรางขอมูล ระบบแฟมขอมูล              

และความปลอดภัยของขอมูล  การออกแบบฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ฝกปฏิบัติการสรางฐานขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศดวยโปรแกรมระบบหองสมดุอัตโนมัติ  

 Principles of database; types of database; information structure; information filing 

system; information security; database design for information resources; practice of database 

management using software automated library system 



 
 

๙๒ 
 

๑๖๓๓๑๐๓ การจัดการเรียนรูรายวิชาการรูสารสนเทศในสถานศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

 Instructional Management of Information Literacy in School 

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูการรูสารสนเทศ  การออกแบบและการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูการรูสารสนเทศตามมาตรฐานการรูสารสนเทศในโรงเรียน  ฝกการจัดการชั้นเรียน  การวัดและ

ประเมินผลการรูสารสนเทศ  ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูการรูสารสนเทศ   

 Principles, theories and approaches of learning management for information literacy; 

design and create instructional management planning of information literacy standards in 

school; practice of classroom management;  assessment of information literacy; apply media 

and technology for information literacy education 

 

๑๖๓๓๑๐๕ ครูบรรณารักษในบทบาทผูนาํ      ๓(๒-๒-๕) 

 Teacher Librarian as Leader  

ทฤษฎีการจัดการ (ความเปนผูนํา การจัดการความเปลี่ยนแปลง การวางแผนและการจัดการเชิงกล

ยุทธ การทํางานเปนทีม) ความเปนผูนําในบริบทการจัดการเรียนรู (การพัฒนาหลักสูตร การประสานความ

รวมมือกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดการเรียนรูแบบดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร) ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ

เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกร (การเจรจาตอรอง การแกปญหาความขัดแยง การแกตางและการ

ประชาสัมพันธ) กระบวนการวางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ ของหองสมุดโรงเรียน การประเมินและ

สะทอนบทบาทหนาท่ีในบริบทที่กวางไกลของนักสารสนเทศ บทบาทของครูบรรณารักษในปจจุบันและอนาคต 

Management theory including leadership, management for change, operational and 

strategic planning, working in teams; leadership in learning environments including leading 

curriculum design, collaboration, digital learning and staff development; communication 

theory in practice including negotiation, conflict resolution, advocacy and promotion; 

planning processes and procedures in school libraries including the role of vision and mission 

statements; evaluation and review and the wider role of the information specialist; the 

teacher librarian as leader, leading from the middle and future roles 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

๙๓ 
 

๑๖๓๓๓๐๒ การสงเสริมการอานในยุคดิจิทัล    ๓(๒-๒-๕) 

 Promotion of Reading in Digital Age  

ความหมาย  ความสําคัญของการอานและการสงเสริมการอาน พฤติกรรมการอาน จิตวิทยาการอาน   

การสรางนิสัยรักการอาน  ความรูเบ้ืองตนทางวรรณกรรม  วรรณกรรมที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย  รูปแบบของ

การอานในยุคดิจิทัล การออกแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน  ฝกปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน  

Meaning and significance of reading and reading promotion;  reading behavior; 

psychology of reading; nurture of reading behavior; introduction to children and juvenile 

literature; appropriate literature for different development stages of children; forms of 

reading in digital age; activity designing of reading promotion; practice of project creation for 

reading promotion  

 

๑๖๓๓๑๐๔ การจัดการแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรูในยุคดิจิทัล ๓(๒-๒-๕) 

                    Management of Local Information Sources and Local Wisdom for       

                    Learning in Digital Age 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูทองถิ่น 

ประวัติศาสตรทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของทองถิ่น การเก็บรวบรวมภูมิปญญา

ทองถิ่น การสรางเครือขายการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  ฝกปฏิบัติการจัดการแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถ่ิน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

Meaning, significance, scope, and characteristics of local wisdom and local 

information sources; study of local history, culture and tradition; collection and selection of local 

local wisdom and local information sources; creation of local networking for local wisdom and 

information learning; management practice of local information sources and local wisdom for 

learning in digital age; technological application for storing and disseminating of local 

information and local wisdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๔ 
 

๒.๒.๑.๒ วิชาเอกเลือก 

 

๑๖๓๑๔๐๒   การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู      ๓(๒-๒-๕) 

             Information Media Production for Learning  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู   การวิเคราะหความตองการสื่อ

สารสนเทศ  การออกแบบสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  การสรางสื่อสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เทคโนโลยีในการผลิตสื่อสารสนเทศ  การประเมินสื่อสารสนเทศ  การใชและการเผยแพรสื่อสารสนเทศ               

เพื่อการเรียนรู  

Introduction to information media production for learning; analysis of clients’ need 

of information media usage; designing of information medias; creation of information media; 

tools, equipment and technologies for information media production; assessment of 

information media; usage and disseminating of information media for learning 

 

๑๖๓๑๔๐๕ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย      ๓(๒-๒-๕) 

 Multimedia Technology  

ความหมาย ประเภท ความจําเปนและองคประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การเลือก เทคนิคการ

ผลิตมัลติมีเดีย และการจัดสภาพการนําเสนอมัลติมีเดีย  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ

เรียนการสอน 

Meaning; types; importance and components of multimedia technology; techniques 

of multimedia production; multimedia presentation environment; practice of software 

creation and application for teaching and learning 

 

๑๖๓๒๒๐๓ การจัดการเอกสาร      ๓(๒-๒-๕) 

 Records Management 

แนวคิด ทฤษฎีและฝกปฏิบัติ เก่ียวกับการจัดการเอกสารของหนวยงาน ประเภทและวงจรของเอกสาร  

หลักการจัดการเอกสาร กระบวนการในการจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บและคนคืน  กฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเอกสาร การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส 

Concepts, theory and practice in the records management, record types and record 

cycle; records description, classification system, procedure, storage and preservation, and 

retrieval; rules and regulations for the records management; application of technology for 

records management; electronic records 

 

 



 
 

๙๕ 
 

๑๖๓๒๒๐๔ การจัดการจดหมายเหตุ     ๓(๓-๐-๖) 

 Archives Management  

ความหมาย ความสําคัญของจดหมายเหตุหนวยงานรัฐบาลและจดหมายเหตุชุมชน การไดมาซึ่ง

เอกสารจดหมายเหตุ การจัดเก็บ  การบํารุงรักษา การใหบริการ  การใชประโยชนจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ

รัฐบาล  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการจดหมายเหตุและส่ิงพิมพรฐับาล 

Theories and principles of archival management; mainstream and community 

archives; archival accrual, classification, storage, reservation, services, access and utilization of 

the archives and government publications; implementing technology for manging of archival 

and government publications. 

 

๑๖๓๒๓๐๓ การเขียนเชิงวิชาการและการอางอิง    ๓(๒-๒-๕) 

 Academic Writing and Citation 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการเขียนเชิงวิชาการ การใชภาษาเชิงวิชาการ องคประกอบของการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ ทักษะการสืบคนขอมูลเพื่อการทํารายงานวิชาการ การอางอิงตามรูปแบบมาตรฐาน        

การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น ฝกการเขียนบทความวิชาการและการเขียนรายงานวิจัย 

Introduction to academic writing; language use for academic writing; components of 

academic report; information skills for research on academic writing purpose; standard citation 

format; article writing for opinion expression; practice of academic and research articles writing 

 

๑๖๓๒๓๐๔ เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด    ๓(๓-๐-๖) 

 Library Collaboration  

ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงคของเครือขายความรวมมือระหวาง

หองสมุด การสรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  การเรียนรูกรณีศึกษาเครือขายความรวมมือ

ระหวางหองสมุดทั้งในและตางประเทศ และแนวโนมของเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด 

 Meaning, importance, types and objectives of library collaboration; creation of library 

collaborative networks; examples of national and international library collaborations and 

future trends 

 

 

 

 

   

 



 
 

๙๖ 
 

๑๖๓๒๔๐๔ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    ๓(๒-๒-๕) 

 Design and Development of Website  

การออกแบบเว็บไซต หลักการเขียนและดูแลปรับปรุงเว็บไซต  เทคนิคและเทคโนโลยีในการจัดทํา

เว็บไซต  โดยนําเสนอขอมูล  ขาวสาร  อยางมีคุณธรรม  จริยธรรม การใชประโยชนและการประเมิน

ประสิทธิภาพของเว็บไซต  การจัดการเว็บไซต  เรียนรูพื้นฐานและสวนประกอบของการออกแบบเว็บไซตที่มี

ประสิทธิภาพ  ฝกการใชเครื่องมือในการออกแบบ 

Website designing and principles of web development and maintenance; technic and 

technology used for website development; presenting the web content ethically and morally; 

application, management and assessment of the website efficiency; the basic knowledge and 

the components of efficient web design; practice in the application for web designing 

 

 ๒.๒.๒ วิชาเอกทางภาษาอังกฤษ 

๒.๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับ 

๑๖๓๑๕๐๑ การฟงและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

 Listening and Speaking for Teachers of English 

ศึกษา ฝกการฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรูการฟง และพูด          

ใหผลสะทอนกลับในสถานการณจําลองตาง ๆ ในบริบทการศึกษา 

Study and practice English listening and speaking for communication, conduct English 

listening and speaking learning activities in classroom context, reflect on various educational 

simulations 

 

๑๖๓๑๗๐๑  โครงสรางหลักภาษาสําหรบัครูภาษาอังกฤษ   ๓(๓-๐-๖) 

 English Structure for Teachers of English  

ศึกษา โครงสร า งประโยคและไวยากรณภาษา อังกฤษ  เน นการจั ดกิจกร รมการเรี ยนรู                          

ในสถานการณจําลองตาง ๆ ในบริบทการศึกษา 

Study sentence structures and applying grammar in organizing learning activities in 

educational context 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙๗ 
 

๑๖๓๑๗๐๒  ภาษาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาองักฤษ ๓(๒-๒-๕) 

   Linguistics and Digital Literacy for English Language Teaching 

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร และภาษาศาสตรประยุกต เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ท่ีประยุกตใชรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในบริบททางการศกึษา 

Study linguistics theories and applied linguistics, emphasizing on organizing English 

language learning activities together with applying digital literacy in educational context 

 

๑๖๓๒๔๐๖  การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูภาษาองักฤษ  ๓(๒-๒-๕) 

 Innovative Material Development and Learning Technology in  

 English Language Teaching  

ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สราง ใชและประเมินสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษที่หลากหลายเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเทคโนโลยีในสถานการณจําลองตาง ๆ        

ในบริบทการศกึษา 

Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate innovative materials for 

various types of English language learning together with applying technology in educational 

simulations 

 

๑๖๓๒๕๐๒ ทักษะการแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Translation for Teachers of English  

     ศึกษาหลักการและขั้นตอนการแปล  ฝกการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทย

เปนภาษาอังกฤษ ประยุกตการแปลเขาสูการจัดการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 

     Study the principles and procedures of translation, practice translation from 

English to Thai and Thai to English, and apply translation into English learning management 

 

๑๖๓๒๕๐๓  กลวิธีการเขียนระดับยอหนาสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 

 Paragraph Writing Strategies for Teachers of English 

ศึกษาการเขียนโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบตางๆ การเขียนในระดับยอหนา          
เชิงเลาเรื่อง บรรยาย และอธิบายโดยใชหลักไวยากรณ คําเชื่อมประโยค และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกตอง 
เนนการเรียบเรยีงความคดิ และกระบวนการเขียน ฝกปฏิบัติการเขียนระดับยอหนา 

Study writing different types of sentence structures; writing short descriptive, 
narrative, and expository paragraphs with correct grammar usage, conjunctions, and 
punctuation marks; emphasis on coherence and writing process; practice of paragraph writing 

 
 



 
 

๙๘ 
 

๑๖๓๒๖๐๑  กลวิธีการอานสําหรับครูภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 English Reading Strategies for Teachers of English 

 ศึกษากลวิธีการอานเบื้องตน การเดาความหมายของคํา คําบอกใบในบริบท ศึกษาโครงสรางประโยคที่

ซับซอน เขาใจโครงสรางของบทความ การใชคําอางอิงและคําเชื่อม ตลอดจนการอานเพื่อหาชื่อเรื่อง ใจความ

สําคัญและรายละเอียดจากบทอาน ฝกทกัษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

Study basic reading strategies; guessing words meaning, clue words in the context; 

study complex sentence structures; understand article structures; using reference words and 

conjunctions; reading to identify the title, main idea and content of the text; practice of using 

dictionary 

๑๖๓๒๗๐๔  สัทศาสตรและสัทวิทยาเบื้องตนสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 

 Phonetics and Phonology for Teachers of English 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ หลักสัทศาสตรและสัทวิทยาเบื้องตน 

ระบบสัทสัญลักษณและการถายทอดเสียง จัดกิจกรรมการเรียนรูการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

Study English sound systems and phonological rules; principle of phonetics and 

phonology; phonetics symbols and pronunciation; conduct English pronunciation activities 

 

๑๖๓๓๔๐๗  การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

 English Language Assessment  

ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษ  แนวโนมในการวัดและประเมินผล 
การหาคุณภาพเครื่องมือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช และวิเคราะห
เครื่องมอืประเมินผลในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

Study theories and new approaches in English language testing and assessment; test 
design and their validity; advances in language testing  technology; developing, trialing and 
analyzing assessment instruments in English learning context 
 

๑๖๓๓๔๐๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน    ๓(๒-๒-๕) 

 English for Language Proficiency Tests  

ศึกษาเทคนิคการทําแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน TOEFL  IELTS  และ TOEIC  และฝก

ทําแบบทดสอบเพื่อใหมีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 

Study various techniques needed for English Proficiency tests, such as TOEFL, IELTS,  

and TOEIC; do a variety of relevant tests to prepare learners for level B2 in CEFR 

 

 

  



 
 

๙๙ 
 

๑๖๓๓๕๐๔   การจัดกิจกรรมคายและกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ๑(๐-๒-๑) 

  English Camp and Recreational Enrichment Activities for Teachers of English 

ศึกษาและฝกวิธีการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและกิจกรรมนันทนาการทั้งในและนอกช้ันเรียน           

เพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การใชเกม การทํากิจกรรมกลุม  การระดม

ความคิด ฝกทักษะการคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการจัดกิจกรรมทางภาษาอยางมีประสิทธิภาพ      

Study methods of organizing English camp activities and recreational enrichment 

activities both inside and outside the classroom through English activities such as games, 

group activities, and brainstorming; practice creative thinking in effective English language 

classroom activities 
 

๑๖๓๓๗๐๓    หลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับครูภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑   ๓(๒-๒-๕) 

Curriculum and Language Learning Management for Teachers of English in the 

21st Century 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน โดยเนนการ

เรียนรูแบบเชิงรุก และออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย สงเสริม

สนับสนุนใหผูเรียนสามารถเรยีนรูกิจกรรมภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Study English curriculum structure, approaches, theories and principles on language 

teaching and learning management for students in the 21st century, create learning activities 

that is appropriate for the level of learners which emphasizing on active learning and design 

English classroom management strategies for various learners which encourage and equip 

learners with effective models to create successful English learning classroom activities 

 

๒.๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก 

๑๖๓๒๕๐๕  การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาองักฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Academic Writing for Teachers of English 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝกการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนบทความ

ทางวิชาการภาษาอังกฤษ 

Study formats, characteristics, and practice English academic writing, academic reports 

and articles in English 

 

 

 



 
 

๑๐๐ 
 

๑๖๓๒๕๐๖  วิชาการลามเพื่อการประสานงานสําหรับครูภาษาองักฤษ  ๓(๒-๒-๕) 

 Introduction to Interpreting for Teachers of English 

ศึกษาวิธีการแปลแบบลามเบื้องตน มุงเนนการแปลแบบลามชนิดพูดตามในบริบทของการประชุม      

งานและกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน วิธีการหาขอมูลอางอิงเฉพาะทางเพื่อเตรียมนําไปใชในการแปลลาม ฝกการนํา

ทฤษฏีทางภาษาและหลักการแปลมาประยุกตใชในงานลาม อภิปรายเก่ียวกับการแกปญหาในบริบทของงานลาม

ฝกปฏิบัติงานลามโดยใชภาษาที่เหมาะสมตามบริบท เพื่อพัฒนาทักษะการลามเบื้องตนในบริบททางการศึกษา 

Basic translation for communication in school-based or educational context such as 

in school staff meeting or other school related activities; skills and research tools for 

interpreters; application of language and translation theories to the interpreting task  

 

๑๖๓๒๕๐๗  การพูดในที่สาธารณะสําหรบัครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

 Public Speaking for Teachers of English 

ศึกษาการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนแบบตาง ๆ  โดยฝกการใชศิลปะการพูดตามหลักวาทศิลป สุนทรียะ

แหงภาษาและหลักจูงใจ  รูจักใชภาษา น้ําเสียง ทาทางที่เหมาะสมกับเนื้อหา  และวัตถุประสงคของการพูด     

รูจักใชเทคนิคและสื่อที่สงเสริมใหการพูดมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการเปนพิธีกรโดยใชภาษาอังกฤษในงานโรงเรียน  

และการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  

Study the use of English for various types of public speaking with focus on rhetoric, 

persuasive techniques, tone gestures, and body language appropriate to the topic and the 

purpose; practice using visual aids to serve the speaking purpose and the effectiveness as a master 

of ceremony in educational context; develop learning activities for oral presentations in English 

 

๑๖๓๒๕๐๘    การจดบันทึก การยอและการสรุปความสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

 Note-Taking, Summary and Conclusion for Teachers of English 

ศึกษาหลักการ รูปแบบ เทคนิคการจดบันทึก การยอความ การสรุปความ และการขยายความ ความรู

ท่ัวไปของการเขียนคาํ ประโยคยอหนา การจับใจความสาํคัญจากการฟงสื่อ และการอานสารประเภทตาง ๆ 

ตลอดจนเขียนสาระสังเขปและบทตัดตอน การสรุปเนื้อหา ขาว รายงาน และโครงการ เนนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูที่สงเสรมิการเขียนยอและสรุปความจากการอาน และการฟง 

 Study principles, patterns, techniques of note-taking, summary, conclusion, and 

explanation; general knowledge of words, sentences, paragraphs, writing; practice getting 

main idea from listening to difference media and reading various types of documents as well 

as practice writing abstracts and extracts, and concluding contents, news, report, and 

projects focusing on organizing learning activities for taking notes, writing summary and 

conclusion 



 
 

๑๐๑ 
 

๑๖๓๒๖๐๒  วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาองักฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

 Literary Works for English Language Teaching  

ศึกษารูปแบบ และองคประกอบบทประพันธรอยแกวและรอยกรอง ตีความ วิเคราะห วิจารณงาน

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการสอนอานวรรณกรรม 

Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and criticize 

literary works, conduct learning activities, relating to literature reading 

 

๑๖๓๒๖๐๓  วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาองักฤษ    ๓(๓-๐-๖) 

 World Cultures for Teachers of English 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  โดยตระหนักถึงการสื่อ

ความหมายที่มีปจจัยดานวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของ  วิเคราะหกฎและปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของกลุมคนตางชาติ  ตางภาษา  และตางวัฒนธรรมใหสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Study and practice English for communication appropriately and effectively; aware of 

interpretation which cultural factors are involved; analyze English language for communication 

rules and problems of intercultural community in order to interpret effectively 

 

๑๖๓๒๗๐๖ ไวยากรณขั้นสูงสําหรับการสอนภาษาองักฤษ   ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Grammar for English Language Teaching 

ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะหโครงสรางประโยค อนุประโยค และไวยากรณ ภาษาอังกฤษขั้นสูง 

จัดการเรียนรูที่เก่ียวของกับไวยากรณข้ันสูงผานสถานการณจําลองและกรณีศกึษา 

Clauses, sentences (compound, complex, compound-complex), active and passive 

voices, application of English grammar with listening, speaking, reading and writing skills, 

punctuations, inversion, transformation of grammar and discourse markers 



๑๐๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



๑๐๓ 

 

สาระสําคัญในการปรับปรุงแก�ไขและโครงสร�างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง 

 ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได�เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ใหม"มีสื่อดิจิทัลมากข้ึน              
การ เรี ยนรู� ผ" านออนไลน*ขยาย ตัวส" งผลต"อพฤติกรรมของผู� เ รี ยนและการจัดการ เรี ยนรู� ทุ ก มิ ติ                         
จากสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ใหม"กระทบอย"างยิ่งต"อวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร*และสารสนเทศศาสตร*         
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเดียวจึงไม"เพียงพออีกต"อไป  จําเป3นต�องมีการพัฒนาหลักสูตรการผลิต
บัณฑิตท่ีมีการบูรณาการความรู�และทักษะท่ีหลากหลายให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดงาน           
โดยเฉพาะอย"างยิ่ งภาษาอังกฤษเป3นทักษะสําคัญท่ีส"งเสริมให� บัณฑิตเป3นท่ีต�องการของตลาดงาน                        
จึงได�มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเอกคู"ครูบรรณารักษ*และครูภาษาอังกฤษท่ีมีความเข�าใจในวิชาชีพอย"างลึกซ้ึง  
ให�สามารถนําความรู�ท้ังสองด�านไปประยุกต*ใช�ในการปฏิบัติงานและการแก�ไขป�ญหาต"าง ๆ ได�อย"างเหมาะสม                    
รวมท้ังสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม"มาประยุกต*ใช�ในการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม"มากข้ึนจากหลักสูตรเดิมท่ีใช�มาแล�วต้ังแต"ป;การศึกษา ๒๕๕๙  
 
โครงสร�างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 จํานวนหน�วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป�น ๑๕๙ หน�วยกิต  มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียด  ดังตารางต�อไปนี้ 
 

รายการ โครงสร�างหลักสูตรเดิม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงสร�างหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

๓๐ หน*วยกิต 
 

๓๐ หน*วยกิต 
 

๒ หมวดวิชาเฉพาะ  

    ๒.๑ กลุ*มวิชาชีพครู 

          ๒.๑.๑ วิชาชีพครู 
          ๒.๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    ๒.๒ วิชาเอก 

          ๒.๒.๑ เอกบังคับ 
                   กลุ�มวิชาบรรณารักษศาสตร3 
                   กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

          ๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก 
                   กลุ�มวิชาบรรณารักษศาสตร3 
                   กลุ�มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

๙๔ หรือ ๙๕ หน*วยกิต 

- 
- 
- 

๙๔ หรือ ๙๕ หน*วยกิต 

๕๓ หน�วยกิต 
๕๓ หน�วยกิต 

- 
 

๓๗ หน�วยกิต 
๓๗ หน�วยกิต 

- 

๑๒๓ หน*วยกิต 

๔๓ หน*วยกิต 

๒๘ หน�วยกิต 
๑๕ หน�วยกิต 
๘๐ หน*วยกิต 

๖๘  หน�วยกิต 
๓๔ หน�วยกิต 
๓๔ หน�วยกิต 

 

๑๒ หน�วยกิต 
๖ หน�วยกิต 
๖ หน�วยกิต 

๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน*วยกิต ๖ หน*วยกิต 

จํานวนหน*วยกิตรวม (นก.) ๑๓๐ ๑๕๙ 



๑๐๔ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

๑. ชื่อหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 
Bachelor of Arts Program in Library and Information Science 

๑. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร3และภาษาอังกฤษ  
Bachelor of Education Program in Library Science and English 
 

เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรทั้งชื่อ
หลักสูตรและชื่อปริญญาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ปรับจากหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  เป�น  หลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกคู�) 

๒. ชื่อปริญญา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3) 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3) 
Bachelor of Arts  (Library and Information Science) 
B.A. (Library and Information Science) 

๒. ชื่อปริญญา 

ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร3และภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (บรรณารักษศาสตร3และภาษาอังกฤษ)   
Bachelor of Education (Library Science and English) 
B.Ed. (Library Science and English) 

 

๓. จํานวนหน*วยกิตรวม                    ไม*น�อยกว*า                ๑๓๐ หน*วยกิต ๓. จํานวนหน*วยกิตรวม                    ไม*น�อยกว*า                ๑๕๙ หน*วยกิต ปรับตามเกณฑ3 มคอ.๑ วิชาเอกคู�  

๔. โครงสร�างหลักสูตร   

    ๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              ๓๐  หน*วยกิต 
       (๑) กลุ*มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม*น�อยกว*า            ๑๐  หน*วยกิต 

วิชาบังคับ                                                    ๖  หน�วยกิต  
๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                             ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                         ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคZนควZา                                    ๒(๒-๐-๔) 
 
 

วิชาเลือก                                                               ๔  หน�วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔  การฟ\ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน        ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๕  การอ�าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                          ๒(๒-๐-๔) 
 

๔.  โครงสร�างหลักสูตร   

     ๔.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม*น�อยกว*า                   ๓๐  หน*วยกิต 

(๑) กลุ*มวิชาภาษาและการสื่อสาร                              ๑๒   หน*วยกิต 

วิชาบังคับ                                                         ๑๒   หน�วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑  ทักษะการพูดและการฟ\งภาษาอังกฤษ                      ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๓  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖  การใชZภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                            ๓(๒-๒-๕) 

 

วิชาเลือก – 
 
 
 

 
 

ปรับใหม�ตาม มคอ.๑  คือ  
- ปรับรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตามคณะครุศาสตร3    
โดยบังคับใหZเรียน ๑๐ วิชา  
วิชาละ ๓ หน�วยกิต  แต�จํานวน
หน�วยกิตรวมหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปคงเดิม   



๑๐๕ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

(๒) กลุ*มวิชามนุษยศาสตร8          ไม*น�อยกว*า              ๖  หน*วยกิต 

๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย3กับการพัฒนาตน                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ                                              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง                                        ๒(๒-๐-๔) 
 

(๓) กลุ*มวิชาสังคมศาสตร8            ไม*น�อยกว*า             ๖  หน*วยกิต 

๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย                                                      ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                                                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                                              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                                           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                                          ๒(๒-๐-๔) 
 

(๔) กลุ*มวิชาคณิตศาสตร8วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ไม*น�อยกว*า ๘ หน*วยกิต 

๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                                             ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3                                              ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                                      ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔  วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร3เพื่อสุขภาพ                                            ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖  ชีวิตกับสิ่งแวดลZอม                                                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชZในชีวิตประจําวัน                ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว3ในชีวิตประจําวัน             ๒(๒-๐-๔) 
 

 

(๒) กลุ*มวิชามนุษยศาสตร8    ไม*น�อยกว*า         ๓  หน*วยกิต 

วิชาบังคับ                                                           ๓  หน�วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗      สุนทรียะ                            ๓(๒-๒-๕) 

วิชาเลือก - 
 

 
 

(๓) กลุ*มวิชาสังคมศาสตร8   ไม*น�อยกว*า                  ๖  หน*วยกิต 

วิชาบังคับ                                                            ๖  หน�วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒      พลเมืองที่เขZมแข็ง               ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘      ศาสตร3พระราชาเพื่อการพัฒนาทZองถิ่น                     ๓(๒-๒-๕) 

 วิชาเลือก - 
 
 
 

(๔) กลุ*มวิชาคณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี  ไม*น�อยกว*า ๙ หน*วยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔      การสรZางเสริมและดูแลสุขภาวะ                           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕      ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ                ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙      การคิดเชิงเหตุผล                ๓(๒-๒-๕) 
 



๑๐๖ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

๔.๒  หมวดวิชาเฉพาะ                          ๙๔  หรือ  ๙๕  หน*วยกิต 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

 

๔.๒  หมวดวิชาเฉพาะ                                                       ๑๐๖  หน*วยกิต 

(๑) กลุ*มวิชาชีพครู                           ๔๓  หน*วยกิต 
(๑.๑) วิชาชีพครู      บังคับให�เรียน                        ๒๘  หน*วยกิต 

๑๐๐๔๓๐๓      ครุนิพนธ3                                ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑      คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นครู ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑      การพัฒนาหลักสูตร                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑      วิทยาการจัดการเรียนรูZ                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑      นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร            ๓(๒-๒-๕) 
                     การศึกษาและการเรียนรูZ  
๑๐๔๒๒๐๑      การวัดและประเมินผลการเรียนรูZ                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒      การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูZ                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑      จิตวิทยาสําหรับครู                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑      การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑      ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  ๓(๒-๒-๕) 

(๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     บังคับเรียน      ๑๕   หน*วยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑      การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน ๑                      ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒      การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน ๒            ๑(๙๐) 
๑๐๐๓๘๐๓      การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน ๓           ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                     ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๔๘๐๕      ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                          ๖(๕๔๐) 

 

 

 

 

 

- ปรับใหม�ใหZเป�นไปตามเกณฑ3 
มคอ.๑  หมวดวิชาเฉพาะดZาน
ประกอบดZวย ๒ ส�วน คือ 
๑) กลุ�มวิชาชีพครู ๔๓ หน�วยกิต 
บังคับทฤษฎีเรียน ๑๐ วิชา         
๒๘  หน�วยกิต และวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         
๕ วิชา ๑๕ หน�วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

(๑) กลุ*มวิชาเอก      ให�เรียนไม*น�อยกว*า          ๙๔  หรือ  ๙๕  หน*วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ        ไม*น�อยกว*า                             ๕๐  หน*วยกิต 

๑๖๓๑๑๐๑  ความรูZเบื้องตZนทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3     ๒(๒-๐-๔)  
๑๖๓๑๑๐๓  ความรูZพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                              ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๑๑๐๔  การจัดเก็บและคZนคืนสารสนเทศ                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๑๑๐  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสารสนเทศ                                  ๒(๑-๒-๓)  
๑๖๓๑๒๐๑  งานเทคนิคของหZองสมุด                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๒๐๒  การทํารายการวัสดุสารสนเทศ ๑                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๒๐๓  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๓๐๑  บริการสารสนเทศ                                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๖๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ                      ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๑๒๐๘  ระบบหZองสมุดอัตโนมัติ                                            ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๑๑๑  การสื่อสารขZอมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร3ในศูนย3สารสนเทศ    ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๑๑๔  การแสวงหาสารสนเทศในยุคดิจิตอล                                  ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๒๐๘  การวิเคราะห3ทรัพยากรสารสนเทศ                                    ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๔๐๒  การจัดการหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ                             ๓(๓-๐-๖)  
๑๖๓๒๖๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ3และนักวิชาชีพสารสนเทศ ๑        ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๓๒๐๔  การทํารายการวัสดุสารสนเทศ ๒                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๓๒๐๕  บรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขปและธีซอรัส                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๙๐๒  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3             ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๙๐๓   จริยธรรมในวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3   ๒(๒-๐-๔) 

๑๖๓๓๙๐๕   การศึกษาอิสระ                                                          ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 

(๒) กลุ*มวิชาเอก               ให�เรียนไม*น�อยกว*า          ๘๐  หน*วยกิต 

(๒.๑) วิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร8                        ๔๐  หน*วยกิต 

วิชาบังคับทางบรรณารักษศาสตร3                           ๓๔  หน�วยกิต 
๑๖๓๑๑๐๑  การบริหารจัดการหZองสมุดและแหล�งสารสนเทศ                ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๑๑๐๒  ทักษะการรูZสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษ3ในยุคดิจิทัล      ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๑๒๐๑  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๔๐๓  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3และการสื่อสารสําหรับ                 ๓(๒-๒-๕) 
                การจัดการสารสนเทศ    
 
๑๖๓๑๙๐๑  จริยธรรมทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ๑(๑-๐-๒) 

๑๖๓๒๒๐๒  การวิเคราะห3และทํารายการสารสนเทศ                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๓๐๑  บริการสารสนเทศและการใชZแหล�งสารสนเทศในยุคดิจิทัล     ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๔๐๑  การจัดการฐานขZอมูลสารสนเทศ               ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๑๐๓  การจัดการเรียนรูZรายวิชาการรูZสารสนเทศในสถานศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๑๐๕  ครูบรรณารักษ3ในบทบาทผูZนํา   ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๓๐๒  การส�งเสริมการอ�านในยุคดิจิทัล               ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๑๐๔  การจัดการแหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
                 เพื่อการเรียนรูZในยุคดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 

๒) กลุ�มวิชาเอกคู� ใหZเรียน        
ไม�นZอยกว�าวิชาเอกละ         
๔๐ หน�วยกิต รวม ไม�นZอยกว�า
๘๐ หน�วยกิต  คือ  
วิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร3
จํานวน ๔๐  หน�วยกิต แบ�งเป�น 
วิชาบังคับ ๓๔ หน�วยกิต            
วิชาเลือก ๖ หน�วยกิต  และ
วิชาเอกทางภาษาอังกฤษ  
จํานวน  ๔๐  หน�วยกิต แบ�งเป�น 
วิชาบังคับ ๓๔ หน�วยกิต            
วิชาเลือก ๖ หน�วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

วิชาเอกเลือก                     ไม*น�อยกว*า                ๓๘  หน*วยกิต 

๑๖๓๑๑๐๒  ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับระบบงานหZองสมุด                          ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๑๔๐๓  มนุษยสัมพันธ3และการทํางานเป�นทีม                                ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๑๕๐๑  หนังสือสําหรับเด็ก                                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๑๗๐๖  สารสนเทศทZองถิ่น                                                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๑๙๐๑  การจัดการความรูZดZานบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3    ๒(๒-๐-๔)
๑๖๓๒๑๐๕  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3และการสื่อสารสําหรับการจัดการสารสนเทศ  ๒(๒-๐-๔)                                                   

๑๖๓๒๒๐๖  การผลิตสื่อสารสนเทศ                                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๔๐๑  การจัดการแหล�งบริการสารสนเทศ                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๔๐๔  หZองสมุดและสังคมการเรียนรูZ                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๔๐๕  การจัดการเอกสารสํานักงาน                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๕๐๒  การจัดการจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล                         ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๒๕๐๓  การอ�านและการส�งเสริมการอ�าน                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๖๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการสารสนเทศ                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๒๗๐๑  หZองสมุดโรงเรียน                                                       ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๒๗๐๒  หZองสมุดเด็กและเยาวชน                                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๗๐๓  หZองสมุดสถาบันอุดมศึกษา                                            ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๒๗๐๗  พิพิธภัณฑ3และแหล�งบริการสารสนเทศ                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๓๑๐๖  โปรแกรมประยุกต3ในงานหZองสมุด                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๑๐๗  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต3ทางบรรณารักษศาสตร3          ๓(๒-๒-๕) 
               และสารสนเทศศาสตร3                                              
๑๖๓๓๑๐๙  การรูZสารสนเทศ                                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๑๑๒  การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ                                       ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๓๓๐๒  วารสารและหนังสือพิมพ3                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๓๐๓  เครือข�ายหZองสมุด                                                       ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 

วิชาเอกเลือกทางบรรณารักษศาสตร8                      ๖  หน*วยกิต   

๑๖๓๑๔๐๒  การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูZ                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๔๐๕  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๓๐๓  การเขียนเชิงวิชาการและการอZางอิง                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๒๐๓  การจัดการเอกสาร                ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๒๐๔  การจัดการจดหมายเหตุ         ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๒๓๐๔  เครือข�ายความร�วมมือระหว�างหZองสมุด                 ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๒๔๐๔  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต3              ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

๑๖๓๓๓๐๔  บริการอZางอิงและสารสนเทศ                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๓๐๕  การใหZคําปรึกษาสารสนเทศ                                          ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๓๖๐๔  การอ�านทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3           ๓(๓-๐-๖)                      
๑๖๓๓๙๐๖  การเรียนรูZและการจัดการหZองสมุดตามรอยพระยุคลบาท        ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๔๑๑๓  การพัฒนาฐานขZอมูลในศูนย3สารสนเทศ                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๔๒๐๗  หZองสมุดมีชีวิต                                                          ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๔๔๐๖  การบริหารงานหZองสมุด                                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๖๓๔๖๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ3และนักวิชาชีพสารสนเทศ ๒       ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๔๗๐๔  หZองสมุดประชาชน                                          ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๔๗๐๕  หZองสมุดดิจิตอล                                                        ๒(๒-๐-๔) 
๑๖๓๔๗๐๘  การจัดการแหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๔๙๐๔  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3             ๓(๒-๒-๕) 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒.๒) วิชาเอกทางภาษาอังกฤษ     เรียนไม*น�อยกว*า          ๔๐  หน*วยกิต 

วิชาบังคับทางภาษาอังกฤษ                                ๓๔  หน*วยกิต  

๑๖๓๑๕๐๑  การฟ\งและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๑๗๐๑  โครงสรZางหลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ                    ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๑๗๐๒   ภาษาศาสตร3และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

๑๖๓๒๔๐๖  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และใชZเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูZ      ๓(๒-๒-๕) 
                ภาษาอังกฤษ  
๑๖๓๒๕๐๒  ทักษะการแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๕๐๓  กลวิธีการเขียนระดับย�อหนZาสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๖๐๑  กลวิธีการอ�านสําหรับครูภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๗๐๔  สัทศาสตร3และสัทวิทยาเบื้องตZนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๔๐๗  การวัดและประเมินผลการเรียนรูZภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕) 



๑๑๐ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

(๒)วิชาฝ?กปฏิบัติการและการฝ?กประสบการณ8วิชาชีพ   ๖ หรือ ๗  หน*วยกิต 
๑๖๓๔๘๐๑  การเตรียมฝfกประสบการณ3วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3           ๑(๙๐)                                                                                            
                 และสารสนเทศศาสตร3                         
๑๖๓๔๘๐๒  การฝfกประสบการณ3วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3                  ๕(๔๕๐)                             
                 และสารสนเทศศาสตร3                                                
๑๖๓๔๘๐๓  เตรียมสหกิจศึกษา                                                         ๑(๙๐) 
๑๖๓๔๘๐๔  สหกิจศึกษา                                                            ๖ หน�วยกิต                                             
 

๑๖๓๓๔๐๘  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน   ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๓๕๐๔  การจัดกิจกรรมค�ายและกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะ      ๑(๐-๒-๑) 
                 เพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ   
๑๖๓๑๗๐๓  หลักสูตรและการจัดการเรียนรูZสําหรับครูภาษาอังกฤษ        ๓(๒-๒-๕) 
                 ในศตวรรษที่ ๒๑  

วิชาเอกเลือกทางภาษาอังกฤษ                            ๖   หน*วยกิต  

๑๖๓๒๕๐๕  การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๕๐๖  วิชาการล�ามเพื่อการประสานงานสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๕๐๗  การพูดในที่สาธารณะสําหรับครูภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๕๐๘  การจดบันทึก การย�อและการสรุปความสําหรับ  ๓(๒-๒-๕) 
                 ครูภาษาอังกฤษ      
๑๖๓๒๖๐๒  วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๖๓๒๖๐๓  วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ                 ๓(๓-๐-๖) 
๑๖๓๒๗๐๖  ไวยากรณ3ขั้นสูงสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ                  ๓(๓-๐-๖) 

- 
- 
- 
- 
 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม*น�อยกว*า                     ๖  หน*วยกิต 

ใหZเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม�ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลZวและตZองไม�เป�นรายวิชาที่กําหนดใหZเรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ3
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม*น�อยกว*า                  ๖  หน*วยกิต 

ใหZเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม�ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลZวและตZองไม�เป�นรายวิชาที่กําหนดใหZเรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวมในเกณฑ3
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   

คงเดิม 



๑๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 

 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 (๑) กลุ*มวิชาภาษาและการสื่อสาร    

๑ ๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                                    ๒(๒-๐-๔) 
                Thai for Communication 
        ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ทักษะการคิด ฟ\ง  
พูด อ�าน และเขียน  การเลือกใชZรูปแบบในการสื่อสารไดZอย�างเหมาะสม บูรณา   
การความรูZเพื่อประยุกต3ใชZในการดํารงชีวิตไดZอย�างมีประสิทธิภาพ 
        The meaning and importance of Thai for communication; practice 
of thinking, listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate 
patterns of communication; effective integration of  gained knowledge 
into daily life 

๐๐๐๕๑๐๓       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๓(๒-๒-๕) 
             Thai for Communication 
  ใชZภาษาไทยในการสื่อสารไดZเหมาะสมตามสถานการณ3 วิเคราะห3 และ
สรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟ\ง  ดูอย�างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส
ต�าง ๆ ระดับของภาษา การใชZน้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อ�านออกเสียงตามอักขรวิธี 
อ�านจับใจความจากงานเขียนประเภทต�างๆ เขียนผลงานประเภทต�าง ๆ            
ตามหลักการเขียน  มีมารยาทในการฟ\ง พูด อ�านและเขียน 
 Use Thai language to communicate properly according to the 
situation. Analyze and summarize the main points of the story that 
being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 
with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types 
of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing 
 
 
 
 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 



๑๑๓ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                            ๒(๒-๐-๔) 
               English for Communication 

        ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟ\ง พูด อ�าน และเขียน   
ในสถานการณ3ต�าง ๆ โดยเนZนทักษะการฟ\ง-พูด เกี่ยวกับขZอมูลส�วนตัว ครอบครัว 
ชุมชน ทZองถิ่นและจังหวัด  
        Fundamental English for communication with four skills namely 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; English 
usage of personal information, families, communities, and provincial 
information 
 

๐๐๐๕๑๐๖       การใชZภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
             English Usage for Communication 
        เขZาใจขZอมูลที่ไดZจากการฟ\งเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การสนทนา  
คําบรรยาย บันทึกขZอเท็จจริงโดยใชZภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวขZอที่คุZนเคย
และสนใจ ใหZคําแนะนํา ใหZเหตุผลและกล�าวรZองทุกข3ไดZ สนทนาในเหตุการณ3เฉพาะ
หนZา แสดงความรูZสึก เล�าประสบการณ3ของตนเอง โตZแยZงและใหZเหตุผล นําเสนอ
ผลงานโดยเชื่อมโยงหัวขZอที่คุZนเคยและสรุปขZอมูลไดZ อ�านเพื่อหาใจความสําคัญและ
จับประเด็นอย�างรวดเร็วและระบุขZอมูลจากสิ่งที่อ�าน เขียนรายงานในหัวขZอที่คุZนเคย 
ประสบการณ3 เหตุการณ3 ความคิด ความฝ\นและเขียนจดหมายที่เป�นรูปแบบ
มาตรฐานเกี่ยวขZองกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟ\ง พูด อ�าน เขียนภาษาอังกฤษ
ที่จําเป�นต�อการสื่อสาร 
        Use listening skill to understand information related to daily life, 
education, and lecture. Listen and take note with standard English. 
Talk about personal interests or familiar topics, give suggestions and 
reasons, deal with service problems, talk about unexpected incident 
or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a 
presentation connecting with familiar situations and summaries the 
information. Use reading comprehension techniques to find main idea 
and support details or related information. Write a report about 
familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, and 
expectations. Write letters with standard formats related to interesting 
topics in order to develop listening, speaking, reading, and writing 
which are needed for communication 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 



๑๑๔ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคZนควZา                      ๒(๒-๐-๔) 
                Information Searching for Study 
        ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหล�ง
สารสนเทศในการศึกษาคZนควZา วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คZนควZาดZวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคZนควZา ตามรูปแบบและขั้นตอนที่
เป�นมาตรฐาน 
        The meaning and the importance of information and the 
information resources for study and search; information researching 
and retrieval for self-study; presentation with standard approaches 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔ การฟ\ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน   ๒(๒-๐-๔) 
               Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
        การฟ\งและการพูดในระดับประโยคและระดับขZอความที่ใชZในชีวิตประจําวัน
และสถานการณ3ต�าง ๆ จากสื่อโทรทัศน3 วิดีโอ วิทยุ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขZอง 
        Practice of English listening and speaking at the levels of 
sentence and discourse for daily Life communication through various 
media such as television, VDO, radio and so on 

๐๐๐๕๑๐๑      ทักษะการพูดและการฟ\งภาษาอังกฤษ            ๓(๒-๒-๕) 
              English Speaking and Listening Skills 
  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟ\งบทสนทนาและขZอความ
สั้นๆ แลZวจับใจความ  ใชZประโยคและสํานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช�น ขZอมูลพื้นฐาน
และขZอมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร3ทZองถิ่น การจZางงาน) สื่อสารเรื่องที่
ง�ายและเป�นกิจวัตรที่ตZองมีการแลกเปลี่ยนขZอมูลโดยตรงและไม�ยุ�งยากเกี่ยวกับสิ่งที่
คุZนเคยหรือทําเป�นประจํา ใชZภาษาและโครงสรZางทางไวยากรณ3ในการพูดโตZตอบใน
สถานการณ3ที่แตกต�างหลากหลาย โดยใชZภาษา น้ําเสียง กิริยาท�าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคมและรูZถึงวัฒนธรรมของเจZาของภาษา โดยเนZนกระบวนการ
ทางภาษา คือ พูด ฟ\ง อ�าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรูZ การสืบคZน
ขZอมูล และการฝfกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ3ต�างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation 
and short passages for main ideas, use sentences and idioms regarding 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 



๑๑๕ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

surroundings (such as basic information, family information, shopping, 
local geography, employment), practice communication English using 
dialogues appropriate to everyday situations, making use of 
communicative activities, Speaking and practice in different situation 
including using language ,intonation of words with proper manner, 
understand English as used in daily life and cultural backgrounds of 
English speaking countries, emphasis on speaking, listening, reading, 
and writing, practice communication skills, inquiry, search for 
information, and practice in communication through several different 
situations   

๕ ๐๐๐๑๑๐๕ การอ�าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ๒(๒-๐-๔) 
           Reading and Writing English for Daily Life Communication  
        การอ�านหนังสือพิมพ3 การอ�านโฆษณา แผ�นพับโฆษณา การอ�านประกาศ    
การอ�านฉลากผลิตภัณฑ3ต�าง ๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย�อความ การกรอก
แบบฟอร3ม การเขียนจดหมายส�วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส3 
        Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, 
brochures, and product labels; skills for note-taking, summarizing, 
completing forms, personal correspondence, and electronic 
communication 
 
 
 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๑๖ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม              ๒(๒-๐-๔) 
        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ค�านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลสําคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และ
งานประเพณี  
        English for communication regarding cultural issues, geography, 
climates, social value, beliefs, food, festivals and traditions, and 
ceremonies 
  

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                   ๒(๒-๐-๔) 
        ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตZอนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท3 การใหZ
และขอขZอมูล การกรอกแบบฟอร3มประเภทต�าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เขียนประวัติส�วนตัว การอ�านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทต�าง ๆ  
        English in the workplace, welcoming, making appointment, 
telephoning, giving and asking information; form filling, application 
letter, resume, job advertisement, charts and labels 

๐๐๐๕๑๑๐       ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ         ๓(๒-๒-๕) 
             English for Professional Purposes  

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โตZตอบอย�างคล�องแคล�ว
และเป�นธรรมชาติโตZตอบกับผูZพูดที่เป�นเจZาของภาษาไดZโดยไม�มีความเคร�งเครียด 
สรZางถZอยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขZอที่หลากหลาย โดยมีความเขZาใจ
จุดประสงค3ของประเด็นที่มีความซับซZอนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง
เ กี่ยวกับป\ญหาเฉพาะที่มีความไดZ เปรียบและเสียเปรียบ ฝfกปฏิ บัติ ทักษะ
ภาษาอังกฤษผ�านกิจกรรมค�ายภาษาอังกฤษ 

Practice speaking in natural and realistic setting with native 
speaker in the English saturated atmosphere, practice with text 
representing spoken language in abstract and concrete, describe 
perspective on problem about advantage and disadvantage, practice 
using English for communication through English Camp 

 
 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 



๑๑๗ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 (๒) กลุ*มวิชามนุษยศาสตร8    

๘ ๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม              ๒(๒-๐-๔) 
                Buddhism for Living and Social Development 
        โครงสรZ างพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันสํ า คัญและพิ ธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   การพัฒนาจิตและป\ญญา และการประยุกต3หลักพุทธธรรมใน  
การดําเนินชีวิต  
        The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and 
ritual of Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma 
application for daily life 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย3กับการพัฒนาตน                ๒(๒-๐-๔) 
                 Human Behavior and Self Development 
        ป\จจัยแห�งพฤติกรรมมนุษย3 การรูZจักและพัฒนาตนเอง การสรZางความสัมพันธ3
ที่ดีกับผูZอื่น การวางแผนการดําเนินชีวิตอย�างมีความสุข 
        The factors affecting human behaviors, self–perception  for  self-
development, positive relationships building with others and planning 
for a happy life 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                           ๒(๒-๐-๔) 
                 Music and Life Appreciation) 
        ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจําวัน 
บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ3ระหว�างดนตรีกับชีวิต การเสริมสรZางทักษะ
และประสบการณ3ดนตรี 
        The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; 
musical role in social context; music and life relationship; music skills 

๐๐๐๕๑๐๗        สุนทรียะ    ๓(๒-๒-๕) 
             Aesthetics 

ขับรZองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต�ละ
ประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เล�นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห3หลักทางสุนทรียศาสตร3ในงานทัศนศิลป� 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค3ประกอบศิลป� หลักการออกแบบป�ายนิเทศ 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา โดยไดZรวม
ราย ๓ วิชา เขZา
ดZวยกัน ไดZแก�      
๑) วิชา๐๐๐๒๑๐๓  



๑๑๘ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

and experiences improvement ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรูZ และแฟ�มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอ
ผลงานและวิพากษ3ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 
Thai standard dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai standard dance, design and 
organize performances, analyze principles of aesthetics in visual arts, 
principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards, design settings and stages, learning 
materials and portfolios, create art works, present and criticize the art 
works 

สุนทรียภาพของ
ดนตรีกับชีวิต,     
๒) วิชา๐๐๐๒๑๐๔  
ศิลปะและการ
ออกแบบ และ     
๓) วิชา๐๐๐๒๑๐๕  
สุนทรียภาพการ
แสดง                                                                       

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ                                         ๒(๒-๐-๔) 
                 Arts and Design 
        ความเป�นมา ความหมายและเหตุผลในการสรZางสรรค3ผลงานศิลปะและ         
การออกแบบของศิลป�นและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ    
การรับรูZทางการมองเห็น รสนิยม  ความงาม และความคิดสรZางสรรค3 การวิเคราะห3 
วิจารณ3และการพิจารณาถึงคุณค�าผลงานศิลปะและ   การออกแบบสําหรับนํามาใชZ
ในชีวิตประจําวัน  
        Background, meaning and reasons for artworks creation; the 
design of the artists and designers; principle of arts and design; visual 
perception; taste, beauty and creativity; analysis, criticism and 
consideration on arts and design value in daily life 

๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง                                        ๒(๒-๐-๔) 
                Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร3การแสดง การแสดงและการละเล�นทZองถิ่น 
ค�านิยมและวิถีชีวิตที่นํามาประยุกต3ใชZในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่
สอดคลZองกับค�านิยมและวิถีชีวิตในทZองถิ่น 
 The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values 
and lifestyles applied to art performances; activity based on local 
values and ways of life 
 
 
 



๑๑๙ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 (๓) กลุ*มวิชาสังคมศาสตร8       

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย                                                   ๒(๒-๐-๔) 
                Thai Society System 
 สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
สิ่งแวดลZอมไทยในอดีตจนถึงป\จจุบัน ป\ญหาในสังคมไทยและแนวทางแกZไข         
ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิป\ญญาไทยและภูมิป\ญญาทZองถิ่น ความเป�นพลเมือง            
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโนZมการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
 Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social problems 
and solutions in Thai society; directions of Thai society development 
and sustainable development; the development of the King’s 
initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic 
education, civil society and good governance; trends for Thai society 
development in the future. 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                                                ๒(๒-๐-๔) 
                 Global Society System 
        วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีต
ถึงป\จจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครอง   สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและ
องค3การระหว�างประเทศที่สําคัญ เหตุการณ3โลกป\จจุบัน แนวโนZมในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๐ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

        Social, economic and political evolution  of global society from 
past up to present; theories and streams that influence social, 
economic and political changes; human rights; peace education; ASEAN 
Community; laws and important relevant international organizations; 
current world events; trends for social, economic and political 
development in global society. 
 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                                          ๒(๒-๐-๔) 
                 Business and Daily Life 
        ความรูZพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หนZาที่ของ
ธุรกิจ การผลิต    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย3 การตลาด การบัญชีการเงิน 
สภาพแวดลZอมที่มีอิทธิพลต�อธุรกิจที่ส�งผลกระทบต�อการใชZชีวิตประจําวัน นโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชZใน
ชีวิตประจําวัน 
        Fundamental business; business model; business attributes; 
business role; production; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, context influencing on 
business and daily life; government policies; taxation law; and applying 
philosophy of sufficiency economy to daily life. 
 
 
 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๑ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                                      ๒(๒-๐-๔) 
               Loei Study 
        บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร3 และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต การละเล�น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิป\ญญาพื้นบZาน 
        Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, 
custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom. 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                             ๒(๒-๐-๔) 
               Thailand and ASEAN Community 
        ความเป�นมาของประชาคมอาเซียน ขZอมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะ
ภูมิศาสตร3 เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   
กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ3ภายในและภายนอกกลุ�ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน3ที่ไทยไดZรับจากการเขZาเป�นสมาชิกอาเซียน 
        Background of ASEAN community; fundamental information of  
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all 
country members; ASEAN charter; ASEAN political-security community, 
ASEAN economic community, ASEAN socio- cultural community; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being ASEAN 
member. 
 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๒ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                                      ๒(๒-๐-๔) 
               Economy in Daily Life 
        หลักการเบื้องตZนทางเศรษฐศาสตร3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน 
ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายไดZประชาชาติ รายไดZจังหวัด บทบาท
ภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห3
เศรษฐกิจป\จจุบัน 
        Fundamental of economics; economy in daily life; economic 
system; market and price; national income; gross provincial product; 
government and private sector in economic system; money and 
financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy. 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๑๙  ๐๐๐๕๑๐๒      พลเมืองที่เข็มแข็ง    ๓(๒-๒-๕) 
           Potency Citizenship 

วิเคราะห3 ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย3 ยอมรับความแตกต�างของบุคคล ความเสมอ
ภาคและความเท�าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู�ร�วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย�างสันติตามหลักขันติธรรม การสรZางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมายเบื้องตZนที่เกี่ยวขZอง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ3และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย3ทรงเป�นประมุข หนZาที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป�นพลเมืองที่เขZมแข็งและเคารพสิทธิ
ผูZอื่นอย�างมีเหตุผล  มีจิตสํานึก รับผิดชอบต�อหนZาที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
และจิตสาธารณะ 

 

รายวิชาเพิ่มใหม�ใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๓ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in accordance with the principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of 
life with the King as Head of State, have strong citizenship and respect 
other people’s right, have a volunteer spirit and public mind 
 

๒๐  ๐๐๐๕๑๐๘       ศาสตร3พระราชาเพื่อการพัฒนาทZองถิ่น  ๓(๒-๒-๕) 
             The King Wisdom for Local Development  
 ประยุกต3ใชZหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืน   ในชีวิตประจําวันไดZ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะห3ยุทธศาสตร3ฉลาดรูZเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตZนแบบตามศาสตร3พระราชาสู�การพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรมและร�วมมือกันทํางาน
โดยบูรณาการแบบองค3รวมกับทีมภาคีเครือข�าย 
 Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development in their daily lives, study concepts and 
principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent 
learning approach for pilot community development based on the 
king wisdom and the integrated participation with related sectors 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม�ใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๔ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 (๔) กลุ*มวิชาคณิตศาสตร8วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี    

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสนิใจ                                        ๒(๒-๐-๔) 
               Thinking and Decision Making 
        หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย3 ทักษะกระบวนการคิดแบบต�างๆ 
หลักการใชZเหตุผล การเก็บรวบรวมขZอมูล การวิเคราะห3ขZอมูลโดยการใชZโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต3ใชZหลักการวิเคราะห3การตัดสินใจ กําหนดการ
เชิงเสZนสําหรับการตัดสินใจแกZป\ญหาในชีวิตประจําวัน  
        Principles and human thinking process; process of thinking skills; 
logical principles; data collection; data analysis through software 
application for decision making; application of the principle of decision-
making analysis linear programming for problem solving in daily life. 

๐๐๐๕๑๐๙      การคิดเชิงเหตุผล   ๓(๒-๒-๕) 
Logical thinking 

วิเคราะห3 ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับขั้นการดําเนินการ
ตัวเลข สัดส�วน รZอยละ การแกZโจทย3ป\ญหา การใหZเหตุผล การใหZเงื่อนไขเชิงภาษา 
เชิงสัญลักษณ3 และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ3ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
การวิเคราะห3แนวทางการแกZป\ญหา การเลือกใชZแนวทางไดZอย�างเหมาะสม วิเคราะห3
และอธิบายขZอมูลข�าวสารในโลกป\จจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขZอมูลไดZ 

Analyze, design and present how to calculate in order of 
steps of operations, numbers, proportions, percentages, problems 
solving, reasoning, giving conditions in term of language and symbolic 
and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday life. 
Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain information in today' global and making decisions 
based on data 

 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3                                         ๒(๒-๐-๔) 
                 Computer Technology  
        ระบบคอมพิวเตอร3 ความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร3
และสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร3 อินเทอร3เน็ตและอีเมล3 
เครือข�ายสังคมออนไลน3 กฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภัยในการใชZ
คอมพิวเตอร3  
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๕ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

        Computer systems; importance and impact of computer and 
information technology in daily life; computer networking system; the 
Internet and e-mail; social network; laws, ethics and securities of 
computer network. 
 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๓  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                                ๒(๒-๐-๔) 
                 Exercise for Health 
        ความรูZดZานการเคลื่อนไหวร�างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม ของการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ร�วมสมัย เหมาะสมกับ  เพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแต�ละ
บุคคล  และการนําไปประยุกต3ใชZใหZเหมาะสมกับวิถีชีวิต 
        Knowledge of physical movement; patterns and activities of 
contemporary healthy exercise according to gender, age and individual 
physical fitness; suitable application to ways of life. 
 

๐๐๐๕๑๐๔       การสรZางเสริมและดูแลสุขภาวะ         ๓(๒-๒-๕) 
             Health Promotion and Care 

สืบคZน วิเคราะห3 สรุปการสรZางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬา
และนันทนาการ  และนโยบายสาธารณะเพื่อการส�งเสริมสุขภาพ การออกแบบและ
จัดกิจกรรมการสรZางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและป\ญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรูZ ความพรZอมในสรZางเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในดZานที่สําคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion 
and care, the importance of sports and recreation, and public policy 
of health promotion, create and arrange the health promotion and 
physical, mind, society and wisdom care, create sports and recreation 
for learning management, readiness of health promotion and care of 
main issue   

 
 
 
 
 

ปรับเปลีย่นรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 



๑๒๖ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๔  วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                 ๒(๒-๐-๔) 
                 Science and Technology for Quality of Life 
        กระบวนการทางวิทยาศาสตร3 การพัฒนาวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี การนํา
ความรูZทางวิทยาศาสตร3มาประยุกต3ใชZในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดํารงอยู�อย�าง
เป�นสุข ผลกระทบของความกZาวหนZาทางวิทยาศาสตร3ที่มีต�อการดําเนินชีวิตมนุษย3 
        Scientific process; science and technology development; applying 
scientific knowledge to quality of life for happy living; effects of 
advanced science and technology on human life. 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร3เพื่อสุขภาพ                                        ๒(๒-๐-๔) 
               Science for Health 
        ป\จจัยที่จําเป�นต�อการดํารงชีวิตของมนุษย3  ความสําคัญของอาหารและ
โภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรไดZรับประจําวัน การประเมินภาวะ
โภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการเลือกและบริโภค
ผลิตภัณฑ3อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุZมครองผูZบริโภค ความรูZทั่วไปเกี่ยวกับการเกิด
โรคและการป�องกันโรค การส�งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  
การส�งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใชZยาในชีวิตประจําวัน 
        Essential  factors  for  human living; significance of food and 
nutrition; daily required energy and nutrients; nutritional assessment; 
principle of balanced food  according to nutrition flag;  principle of safety 
food selection and consumer protection; general knowledge of diseases 
and disease prevention; sexual health promotion; accident and first aid;  
mental health promotion and  principle of daily medicine use 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๗ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๖  ชีวิตกับสิ่งแวดลZอม                                               ๒(๒-๐-๔) 
                Life and Environment) 
        การกําเนิดโลก กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย3 ความสัมพันธ3เชิงระบบ
ระหว�างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลZอม มลพิษสิ่งแวดลZอมต�อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต�อ
คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใชZทรัพยากรธรรมชาติในทZองถิ่น สิ่งแวดลZอมกับการ
ท�องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแยZงดZานสิ่งแวดลZอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลZอมอย�างยั่งยืน 
 
          The origin of the Earth; origin of life; human evolution; 
systematic relation between organisms and environment; 
environmental pollution and its impact on quality of life; ways and 
local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management ; sustainable natural resources 
and environmental management 
 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๒๗ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชZในชีวิตประจําวัน             ๒(๒-๐-๔) 
                 Household Appliances Maintenance Techniques 
        หลักการทํางาน การใชZงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชZในชีวิตภายในบZาน 
เครื่องมือและการใชZเครื่องมือสําหรับงานไฟฟ�า งานครุภณัฑ3 เคหะภณัฑ3 และ
ยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
        Principle of operation; household kits maintenance techniques; 
tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; 
security and energy conservation awareness 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปทางครุศาสตร3 



๑๒๘ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๘ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว3ในชีวิตประจําวัน                ๒(๒-๐-๔) 
                Raising Crops and Animals in Daily Life) 
        หลักการปลูกพืชเบื้องตZน  การปลูกไมZดอกไมZประดับเพื่อตกแต�งสถานที่    
การปลูกผักปลอดสารพิษ  พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
การปลูกไมZผลและไมZยืนตZน  หลักการเลี้ยงสัตว3เบื้องตZน  การเลี้ยงสัตว3เศรษฐกิจ การ
เลี้ยงและการดูแลสัตว3เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        Principle of plant production; floriculture and ornamental plants 
for decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants 
for household consumption; fruit trees and perennial plant 
productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; 
principle of sufficiency economy in animal productions; application of 
philosophy of sufficiency economy to agriculture 

 ไม�กําหนดใหZเรียนใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕      ทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
          21st Century Skills for Living and Occupations 
 สืบคZน วิเคราะห3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5c โดยบูรณาการการ
ประยุกต3เพื่อพัฒนาทักษะที่สําคัญต�อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย�างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑   

Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively 

 

รายวิชาเพิ่มใหม�ใน
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปทางครุศาสตร3 

 



๑๒๙ 

 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมวดวิชาเฉพาะด�าน กลุ*มวิชาชีพครู 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๐๔๓๐๓         ครุนิพนธ3                        ๒(๐-๒-๑) 
                 Individual Development Plan                              

 จัดทําครุนิพนธ3 โดยการรวบรวม วิเคราะห3 สังเคราะห3สมรรถนะการปฏิบัติหนZาที่ครู 
คุณลักษณะของความเป�นครูผ�านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูZดZวย
ตนเอง  เขZาร�วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทZอนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูZในรูปแบบชุมชนแห�งการเรียนรูZ (PLC) เพื่อนําไปใชZในการพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัย
และทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

 Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and 
synthesizing capacity of teacher duties together with teachers characteristics through 
the lesson learned from teaching experience in educational institution and self-
learning, attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually 
as well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๐ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๑๑๒๐๑      คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นครู    ๓(๒-๒-๕) 
          Ethics and Spirituality for Teachers           

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ�งมั่นพัฒนาผูZเรียนดZวยจิตวิญญาณความเป�น
ครู  เป�นแบบอย�างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป�นพลเมืองที่เขZมแข็ง ดํารงตนใหZเป�นที่เคารพศรัทธา
ของผูZเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห3 สังเคราะห3 บูรณาการองค3ความรูZเกี่ยวกับค�านิยม
อุดมการณ3 จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเป�นครู กฎหมาย
สําหรับครู สภาพการณ3การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชZการจัดการเรียนรูZที่เนZนประสบการณ3 กรณีศึกษา 
การฝfกปฏิบัติใชZการสะทZอนคิดเพื่อนําไปประยุกต3ใชZในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี  มีความรอบรูZ 
ทันสมัย และทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role 
model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society 
analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, Ideology, morality, 
virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๑ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๒๑๒๐๑      การพัฒนาหลักสตูร                                  ๓(๒-๒-๕) 
          Curriculum Development                              

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลZอง
กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใชZ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต3ใชZความรูZพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวขZอง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใชZ การประเมินหลักสูตร 
ป\ญหาและแนวโนZมในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหZเป�นผูZมีความรอบรูZ ทันสมัย และทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

 Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 
related to school and community context, implement and evaluate curriculum 
through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of curriculum development in 
educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; 
basic education curriculum, school-based curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum 
development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 
 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๒ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๒๒๒๐๑     วิทยาการจัดการเรยีนรูZ                             ๓(๒-๒-๕) 
             Instructional Science  

 วางแผนและจัดการเรียนรูZตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผูZเรียนใหZมีป\ญญารูZคิดและ
มีความเป�นนวัตกร ส�งเสริมการเรียนรูZ เอาใจใส� และยอมรับความแตกต�างของผูZเรียนแต�ละบุคคล จัดกิจกรรม
และสรZางบรรยากาศการเรียนรูZใหZผูZเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูZเรียน บูรณาการ
ความรูZ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร3การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูZ โดยใชZความรูZ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูZ นวัตกรรมการจัดการเรียนรูZเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการเรียนรูZ
แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการ
สื่อและแหล�งเรียนรูZในชุมชนทZองถิ่น     สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผูZเรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรูZ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรูZในสถานศึกษา เป�นผูZมีความรับผิดชอบและมุ�งมั่นพัฒนาผูZเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an 
intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual 
differences among students, creating activities and learning atmosphere for promoting 
students happiness in learning; awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, 
content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by using learning 
theories, instructional innovation for skills development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content and language 
integrated learning, integrated instruction on media and  learning resources in local 
community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom management, 
designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners fulfill their potential 

 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๓ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๓๑๒๐๑        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
            และการเรียนรูZ  
            Innovation and Information Technology for Educational  
                       Communication and Learning 

ประยุกต3ใชZเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูZตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกเพื่อพัฒนาผูZเรียนใหZมีป\ญญารูZคิดและมีความเป�นนวัตกร ที่สอดคลZองกับบริบทและความ
แตกต�างระหว�างบุคคลของผูZเรียน ผูZเรียนที่มีความตZองการจําเป�นพิเศษ โดยการวิเคราะห3หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขZองกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรูZ กฎหมายที่เกี่ยวขZอง จรรยาบรรณในการใชZเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหZสามารถเลือก และ
ประยุกต3ใชZนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูZไดZอย�าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม�ละเมิดทรัพย3สินทางป\ญญาและใชZการสะทZอนคิดไปประยุกต3ใชZในการ
พัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี มีความรอบรูZ และทันสมัยต�อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management design in accordance 
with individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on 
contexts, learner individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing 
digital technologies in order to be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๔ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๔๒๒๐๑       การวัดและประเมินผลการเรียนรูZ                   ๓(๒-๒-๕)
 Learning Measurement and Evaluation           

วัดและประเมินผลการเรียนรูZตามสภาพจริงดZวยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลZองกับ
ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต�างระหว�างบุคคลของผูZเรียน ผูZเรียนที่มี
ความตZองการจําเป�นพิเศษ สะทZอนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผูZเรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูZ  โดยใชZหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสรZางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหZขZอมูลป�อนกลับที่ส�งเสริมการเรียนรูZของผูZเรียน 
แนวทางการใชZผลการวัดและประเมินผลผูZเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูZของผูZเรียน เพื่อใหZสามารถ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูZเรียนอย�างเหมาะสมและสรZางสรรค3 และใชZการสะทZอนคิดไปประยุกต3ใชZ
ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี มีความรอบรูZ และทันสมัยต�อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate 
to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with 
special needs, reflect the evaluation result for learner development and quality 
development of learning management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-development to 
be a good teacher who is proficient, smart, and up to date 

 
 
 
 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๓๕ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๔๓๒๐๒      การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูZ         ๓(๒-๒-๕)
          Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แกZป\ญหาเพื่อพัฒนาผูZเรียน สรZางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูZของผูZ เรียนที่
สอดคลZองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต�างหลากหลายของผูZเรียน ผูZเรียนที่มีความ
ตZองการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห3สภาพป\ญหาและความตZองการในการพัฒนาของผูZเรียนในชั้น
เรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต3ใชZหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
การสรZางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต3ใชZเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรZางนวัตกรรมในการวิจัย
เพื่อแกZป\ญหาและพัฒนาผูZเรียน นวัตกรรมที่สอดคลZองกับบริบทของชุมชน เพื่อใหZสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชZในการพัฒนาการจัดการเรียนรูZ และพัฒนาผูZเรียน และใชZการสะทZอนคิดไปประยุกต3ใชZ
ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี  มีความรอบรูZ และทันสมัยต�อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to 
develop learners’ learning in accordance with individual major, context of learner 
individual differences, and learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be able 
to implement research results in developing learning management and learners, and 
use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
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๑๓๖ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

 - ๑๐๕๑๒๐๑      จิตวิทยาสําหรับครู       ๓(๒-๒-๕)
             Psychology for Teacher                        

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการใหZ
คําปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรูZ การส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรูZของผูZเรียนตามช�วงวัย 
เด็กที่มีความตZองการจําเป�นพิเศษ วิเคราะห3 แกZป\ญหา ประยุกต3ใชZความรูZทางจิตวิทยาสําหรับการ
จัดการเรียนรูZ เพื่อพัฒนาผูZเรียนตามศักยภาพและช�วงวัย ผูZเรียนที่มีความตZองจําเป�นพิเศษ แนวทางการ
ใหZคําปรึกษากับผูZปกครองเกี่ยวกับการส�งเสริมพัฒนาการของผูZเรียน การศึกษารายกรณี การสะทZอนคิด 
เพื่อใหZสามารถออกแบบดูแลช�วยเหลือ และพัฒนาผูZเรียนเป�นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ�งมั่นพัฒนา
ผูZเรียนดZวยจิตวิญญาณ ความเป�นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูZเรียนไดZอย�างเป�นระบบ ใหZขZอมูล
ยZอนกลับแก�ผูZปกครองและผูZเกี่ยวขZอง เพื่อสรZางความร�วมมือในการพัฒนาผูZเรียน และใชZการสะทZอนคิด
เพื่อนําไปประยุกต3ใชZในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี มีความรอบรูZ ทันสมัย และทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational psychology, 
guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for learning, 
learning and development promotion by age and individual difference of learners, 
learning management for learners with special needs, analyze, solve problems, apply, 
design learner behavior management to develop learners according to their potential and 
ages, explore the case studies and the reflective practice to design learner assistant and 
development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 
the spirit of being a teacher, well-organized leaner development report system to give the 
advice guideline and feedback to parents and related people which leads to collaboration 
in learner development, use the reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 
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 - ๑๐๖๒๒๐๑      การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา       ๓(๒-๒-๕)
           Education Administration and Quality Assurance in Education 

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห3บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร3 เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลZอง
กับสถานศึกษา ดZวยองค3ความรูZทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรZางภูมิคุZมกันใหZผูZเรียน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต�ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชZกระบวนการ
จัดการเรียนรูZที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองใหZมีทัศนคติที่ดีถูกตZองต�อบZานเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
งานทํา มีอาชีพ เป�นพลเมืองดี รอบรูZเท�าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต�อความ
เปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of the strategic policy for the 
preparation of plans and educational development programs and communities, design; 
implement the quality assurance in education work that is consistent with educational 
institutions. With knowledge of educational administration,  information system for 
school administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency 
economy to create immunity for learners, educational management of educational 
institutions at each level and type of education by using a variety of learning 
management processes to develop oneself to have a good attitude, right base on 
country, stable life, work, career, good citizenship,  understand the  world context 
wisely, modern society and keeping pace with changes 
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 - ๑๒๒๑๒๐๑     ภาษาเพื่อการสื่อสาร                           ๓(๒-๒-๕) 
             Language for Communication  

ใชZภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูZไดZอย�างเหมาะสมสอดคลZอง
กับบริบทและความแตกต�างระหว�างบุคคลของผูZเรียน ผูZเรียนที่มีความตZองการจําเป�นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห3แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใชZ ฝfกปฏิบัติการฟ\ง การพูด การ
อ�าน การเขียน ภาษาท�าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูZและการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรูZทักษะการฟ\ง  การพูด  การเขียน และภาษาท�าทาง เพื่อพัฒนาผูZเรียน สืบคZน
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหZรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝfกการใชZภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต�างหลายหลายเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, 
principle, and techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and communication, 
design learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-
development and keeping up with the changes, practice the language and culture for 
peaceful living 
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 - ๑๐๐๑๘๐๑      การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรียน ๑          ๑(๙๐) 
          Practicum in Teaching 1  

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู            
ระบุจรรยาบรรณต�อตนเองและต�อวิชาชีพ รอบรูZบทหนZาที่ครูผูZสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  
เขZาใจบริบทชุมชนร�วมมือกับผูZปกครองในการเก็บรวบรวมขZอมูลเพื่อใชZในการพัฒนา ดูแล ช�วยเหลือ
ผูZเรียนใหZมีคุณลักษณะอันพึงประสงค3 รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูZเรียนไดZอย�างเป�นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต3ใชZความรูZทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูZเรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ�านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห3การปฏิบัตหินZาที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ3การเรียนรูZในสถานศึกษา  สังเคราะห3องค3ความรูZและนําผลจากการเรียนรูZใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทZอนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรูZในรูปแบบชุมชน
แห�งการเรียนรูZ (PLC)  เพื่อนําไปใชZในการพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith 
in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 
with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational institution, 
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synthesize the body of knowledge and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 - ๑๐๐๒๘๐๒   การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรยีน ๒       ๑(๙๐) 
  Practicum in Teaching 2       

ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน
ผูZช�วยครูร�วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูZสื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ�มสาระการเรียนรูZในรายวิชาเฉพาะดZาน บูรณาการองค3ความรูZ
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคลZองกับสถานศึกษาแต�ละระดับ บริหารจัดการเรียนรูZที่มีคุณภาพและสรZางบรรยากาศการเรียนรูZ
ใหZผูZ เรียนมีความสุขในการเรียน ร�วมมือกับผูZปกครองในการพัฒนา ดูแล ช�วยเหลือผูZเรียน ใหZมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค3 วิเคราะห3และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหZมีความเป�นครูมืออาชีพ
ที่เท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดZานศาสตร3วิชาชีพครูและศาสตร3สาขาวิชาเอกเขZาร�วมโครงการที่
เกี่ยวขZองกับการส�งเสริม อนุรักษ3วัฒนธรรม และภูมิป\ญญาทZองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูZใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทZอนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรูZในรูปแบบชุมชน
แห�งการเรียนรูZ (PLC) เพื่อนําไปใชZในการพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by planning content 
design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning 
strand in each course, integrated knowledge in educational administration, innovation 
design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students 
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to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable 
characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning 
in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 - ๑๐๐๓๘๐๓  การฝfกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว�างเรยีน ๓                 ๑(๙๐) 
                  Practicum in Teaching 3  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส�งเสริมใหZผูZเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรูZที่ส�งเสริมใหZผูZเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต3ใชZเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย ร�วมมือกับผูZปกครองในการพัฒนาและมุ�งมั่นในการแกZป\ญหาผูZเรยีนใหZมีคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค3ดZวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตZองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทZอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองไดZอย�างชัดเจนจากการเขZาร�วมกิจกรรมที่ส�งเสริมใหZเกิดความกZาวหนZาทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวขZองกับการส�งเสริม อนุรักษ3วัฒนธรรม และภูมิป\ญญาทZองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูZใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทZอนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรูZร�วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห�งการเรียนรูZ (PLC) เพื่อนําไปใชZในการพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการ
เปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 
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students to create advanced thinking processes by applying digital technology or 
modern educational innovations, collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable characteristics with the process of the 
correct research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
students themselves from participating in activities that promote professional progress, 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

 - ๑๐๐๔๘๐๔  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑         ๖(๕๔๐) 
                      Internship 1       

ปฏิบัติงานในหนZาที่ครู ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูZที่ผูZเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และนําไปสู�การเป�นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขZา
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูZทั้งในและนอกหZองเรียน สรZางเครือข�ายความร�วมมือกับผูZปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแกZป\ญหาผูZเรียนใหZมีคุณลักษณะที่พึงประสงค3ดZวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตZอง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะทZอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดZอย�างชัดเจนจากการเขZาร�วม
กิจกรรมที่ส�งเสริมใหZเกิดความกZาวหนZาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวขZองกับการส�งเสริม อนุรักษ3
วัฒนธรรม และภูมิป\ญญาทZองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูZในสถานศึกษาไปประเมินสะทZอนกลับ (AAR) 
เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรูZร�วมกันในรูปแบบชุมชนแห�งการเรียนรูZ (PLC) เพื่อนําไปใชZใน
การพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking 

รายวิชาเพิ่มใหม� 
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process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

 - ๑๐๐๔๘๐๕     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒      ๖(๕๔๐) 
             Internship 2        

ปฏิบัติงานในหนZาที่ครู ประพฤติตนเป�นแบบอย�างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูZที่ผูZเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูง
และนําไปสู�การเป�นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขZา
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูZทั้งในและนอกหZองเรียน สรZางเครือข�ายความร�วมมือกับผูZปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแกZป\ญหาผูZเรียนใหZมีคุณลักษณะที่พึงประสงค3ดZวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตZอง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะทZอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดZอย�างชัดเจนจากการเขZาร�วม
กิจกรรมที่ส�งเสริมใหZเกิดความกZาวหนZาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวขZองกับการส�งเสริม อนุรักษ3
วัฒนธรรม และภูมิป\ญญาทZองถิ่นและนําผลจากการเรียนรูZในสถานศึกษาไปประเมินสะทZอนกลับ (AAR) 
เป�นรายบุคคลและร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรูZร�วมกันในรูปแบบชุมชนแห�งการเรียนรูZ (PLC) เพื่อนําไปใชZใน
การพัฒนาตนเองใหZมีความรอบรูZ ทันสมัยและทันต�อการเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาเพิ่มใหม� 
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Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners are happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from 
participation and participate in projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมวดวิชาเฉพาะด�าน กลุ*มวิชาเอก 
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 (๑) วิชาเอกทางบรรณารักษศาสตร8   

๑ ๑๖๓๑๑๐๑  ความรูZเบื้องตZนทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ๒(๒-๐-๔) 
                Introduction to Library and Information Science 
 ความหมาย ความสําคัญ  ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาบรรณารักษศาสตร3
และสารสนเทศศาสตร3  ประเภทของหZองสมุดและแหล�งบริการสารสนเทศ ระบบงาน
หZองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ ความสําคัญและประโยชน3ของการใชZเทคโนโลยี
ทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 

Meaning, importance, history and evolution of the library and 
information science.  Type of library and information sources, library and 
information center system, importance and the benefit of technology 
implementation. 

๑๖๓๑๑๐๑      การบริหารจัดการหZองสมุดและแหล�งสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
         Management of Library and Information Sources 

ความรูZเบื้องตZนทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 แนวคิดเกี่ยวกับ
แหล�งสารสนเทศ  แนวคิดการบริหารจัดการแหล�งสารสนเทศ แหล�งสารสนเทศในยุคดิจิทัล
เพื่อการเรียนรูZ การจัดการแหล�งสารสนเทศในยุคดิจิทัล การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชZ
ในการจัดการหZองสมุดและแหล�งสารสนเทศ การประกันคุณภาพของแหล�งสารสนเทศ 
มาตรฐานและการบริหารจัดการแหล�งเรียนรูZในสถานศึกษา   

Introduction to Library and Information Science; concepts of 
information sources; management concepts of information sources; digital 
sources for learning; management of digital sources for learning; application 
of information technology for management of information sources; quality 
insurance and standards for management of information sources within 
educational institutes 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา โดย
ไดZรวมราย ๔ วิชา  
เขZาดZวยกัน ไดZแก�  
๑) ความรูZเบื้องตZนทาง
บรรณารักษศาสตร3
และสารสนเทศศาสตร3 
๒) การจัดการ
หZองสมุดและศูนย3
สารสนเทศ 
๓) การจัดการแหล�ง
บริการสารสนเทศ   
๔) การบริหารงาน
หZองสมุด              

๒ ๑๖๓๒๔๐๒  การจัดการหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ                              ๓(๓-๐-๖)  
                Management of Libraries and Information Centers 
 ทฤษฎี หลักการบริหาร การจัดองค3การ งานในสํานักงาน การใชZเทคโนโลยี
สารสนเทศในสํานักงาน   สํานักงานอัตโนมัติ   แนวการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ วิธีการใชZและรักษาเครื่องใชZสํานักงาน การทํา
บัญชีและการเงิน ป\ญหาการดําเนินงานในสํานักงานและการแกZไข  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การประกันคุณภาพในหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ 

  Administrative theory, organization management, office work 
management, information technology use in office, office automation; 
information system management in library and information center; usage 
and maintenance of office equipment. financial and accounting ; problem 
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and solution in office management and evaluation, quality assurance in 
library and information center. 

๓ ๑๖๓๒๔๐๑  การจัดการแหล�งบริการสารสนเทศ                      ๒(๑-๒-๓) 
                 Information Center Management 

 หลักการ  ทฤษฎีการบริหารและฝfกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการแหล�งบริการ
สารสนเทศ  การกําหนดนโยบาย  การวิเคราะห3และวางแผนกลยุทธ3  การจัดองค3การ  
การสื่อสารการบริหารงานบุคคล  การจัดการงบประมาณ  การประชาสัมพันธ3และ
รายงานกระบวนการบริหารจัดการแหล�งบริการสารสนเทศ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขZองกับแหล�งบริการสารสนเทศ  

      Principles, administrative theory and the practice of information 
service management, Organizing, policing, analyzing and strategic planning, 
organizing, communication, Personnel management, budgeting, public 
relation, reporting of management process. Innovation for management, 
laws and rules of information center. 

๔ ๑๖๓๔๔๐๖  การบริหารงานหZองสมุด                          ๒(๑-๒-๓) 
                Library Management 

 ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการทํางานหZองสมุด  มาตรฐานหZองสมุด           
ตัวบ�งชี้และเกณฑ3การพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพหZองสมุด 

 Meaning, importance, principle of library management, library 
standard and indicators for quality assurance in library.   

๕ ๑๖๓๓๑๐๙  การรูZสารสนเทศ               ๓(๒-๒-๕) 
       Information Literacy 
ความหมาย  บทบาทและความสําคัญของการรูZสารสนเทศ  ทักษะการรูZ

สารสนเทศ   การเขZาถึงสารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ  การรูZเท�าทันสื่อในบริบท

๑๖๓๑๑๐๒      ทักษะการรูZสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษ3ในยุคดิจิทัล        ๓(๓-๐-๖) 
         Information Literacy Skills for Teacher Librarian in Digital Age
 ความหมายและความสําคัญของการรูZสารสนเทศ  มาตรฐานการรูZสารสนเทศ  
ทักษะการรูZสารสนเทศในศตวรรษที่ ๒๑  การคZนคืนสารสนเทศ  การใชZเทคโนโลยี

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา, 
รหัสวิชา, จํานวน
หน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา 
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สังคมขZอมูลข�าวสาร  ผลกระทบจากสื่อ และการใชZสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ  
Meaning, roles and importance of information literacy, Information 

literacy skill, Information access, Information evaluation, Media literacy in 
the context of Information driven society, impacts of media, and 
information literacy efficiently.  

สารสนเทศในเขZาถึงสารสนเทศในยุคดิจิทัล                กลยุทธ3การคZนสารสนเทศ  การ
วิเคราะห3สังเคราะห3สารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ และการใชZสารสนเทศอย�างมี
วิจารณญานและมีประสิทธิภาพ การรูZเท�าทันสื่อสารสนเทศในบริบทสังคมขZอมูลข�าวสาร   

Meaning and significance of information literacy; information literacy 
standards; information literacy skills in the 21st century; information retrieval; 
information access in digital age; Information search strategy; information 
evaluation; effective and efficient use of information and media literacy in 
the context of information driven society 

๖ ๑๖๓๑๒๐๓ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ            ๓(๒-๒-๕) 
               Development and Management of Information Resources 

ความหมาย  ขอบเขต  แหล�งทรัพยากรสารสนเทศทั้งในและต�างประเทศ 
การศึกษาผูZใชZ การจัดทํานโยบาย  การคัดเลือก การจัดหาและการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชZในการจัดหา  การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ฝfกการปฏิบัติการ
คัดเลือก การจัดหา และการคัดทรัพยากรสารสนเทศออก  

Meaning, scope, information resources in Thailand and in foreign 
countries. User study, policy, acquisition, technology implemented 
acquisition, assessment of information, practice of acquisition and weeding. 

๑๖๓๑๒๐๑      การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ๓(๒-๒-๕) 
         Development and Management of Information Resources 
  ความหมาย  ประเภท  และลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ การศึกษาผูZใชZ  นโยบาย

การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหา การประเมินและการคัดเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชZในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใน

ยุคดิจิทัล ฝfกปฏิบัติการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก�อนออกใหZบริการและการอนุรักษ3ซ�อม

บํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

Meaning, types and characteristics of information resources; user study; policy for 

development and management of information resources; acquisition, assessment 

and selection of information resources; technological application for information 

development in digital age; practice of information resources preparation before 

service; practice of preservation and repair of information resources 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา โดย
ไดZรวมราย ๒ วิชา เขZา
ดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การพัฒนาและการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ   
๒) งานเทคนิคของ
หZองสมุด ๗ ๑๖๓๑๒๐๑  งานเทคนิคของหZองสมุด           ๓(๒-๒-๕) 

    Technical Services for Library 
ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตและฝfกปฏิบัติงานเทคนิคหZองสมุด การนํา

เทคโนโลยีมาใชZในงานเทคนิคหZองสมุด  งานจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งาน
เตรียมทรัพยากรสารสนเทศก�อนใหZบริการ  การซ�อมบํารุงหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศอื่นๆ   การสํารวจและคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 

Meaning, importance, scope and practice of technical services for 
library, technology implementation for information resource classification, 



๑๔๘ 
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preparation before service, maintenance of books and other information, 
surveying and weeding. 

๘ ๑๖๓๒๒๐๖  การผลิตสื่อสารสนเทศ                      ๓(๒-๒-๕) 
                Information Medias 

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศ  การวางแผนและออกแบบสื่อสาร
สนเทศ เครื่องมือ  อุปกรณ3และเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสารสนเทศ  การวิเคราะห3ความ
ตZองการใชZสื่อสารสนเทศของกลุ�มเป�าหมาย  การประยุกต3ใชZเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การผลิต การบริการ  และการเผยแพร�สื่อสารสนเทศ  เนZนฝfกปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิต
สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส3 

Fundamental of information media production and designing the 
information medias, tools, equipment and technology for information 
media production; analysis the clients’ need of information media usage, 
applying the information technology for information servicing and 
disseminating, focusing on the production of the electronic information. 

๑๖๓๑๔๐๒      การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูZ             ๓(๒-๒-๕) 
         Information Media Production for Learning  

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูZ  การวิเคราะห3ความ
ตZองการสื่อสารสนเทศ  การออกแบบสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูZ  การสรZางสื่อสารสนเทศ 
เครื่องมือ อุปกรณ3 และเทคโนโลยีในการผลิตสื่อสารสนเทศ  การประเมินสื่อสารสนเทศ  
การใชZและการเผยแพร�สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรูZ  

Introduction to information media production for learning; analysis of 
clients’ need of information media usage; designing of information medias; 
creation of information media; tools, equipment and technologies for 
information media production; assessment of information media; usage and 
disseminating of information media for learning. 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
รหัสวิชา จํานวนหน�วย
กิต และคําอธิบาย
รายวิชา โดยไดZรวม ๒
วิชา เขZาดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การผลิตสื่อสาร
สนเทศ 
๒) โปรแกรมประยุกต3
ในงานหZองสมุด 
  

๙ ๑๖๓๓๑๐๖  โปรแกรมประยุกต3ในงานหZองสมุด         ๓(๒-๒-๕) 
                Application Software for Library 

ฝfกปฏิบัติ การใชZโปรแกรมประยุกต3 ในงานหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ  
โปรแกรมการจัดการฐานขZอมูล  โปรแกรมกราฟฟ�ก  และโปรแกรมประยุกต3อื่น ๆ ที่
เกี่ยวขZองกับงานหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวขZองและทรัพย3สินทาง
ป\ญญา 

 
Practice the software for library and information resources center, 

database management, graphic design, and another application related for 
library and information resources center; laws connected to application 
software for library and laws related to intellectual properties. 



๑๔๙ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๐ ๑๖๓๓๙๐๓  จริยธรรมในวิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 ๒(๒-๐-๔) 

  Professional Moral in Library and Information Science 
ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาทหนZา ที่ ความรับผิดชอบ  

จรรยาบรรณ  และจริยธรรมสําหรับบรรณารักษ3และนักเอกสารสนเทศ  ป\ญหาเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การส�งเสริมและพัฒนาจริยธรรมและค�านิยม  กฎหมายที่
เกี่ยวขZองกับวิชาชีพ 

Meaning, Importance, ethics, role, functions, responsibility, ethics 
and morals for librarians and documentalists. Problems related to 
professional ethics, development and value; laws related to profession.  

๑๖๓๑๙๐๑   จริยธรรมทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ๑(๑-๐-๒) 
                  Morality in Library and Information Science 

ความสําคัญของกฎหมาย จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวขZองกับ
วิชาชีพครูบรรณารักษ3 กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขZองกับการปฏิบัติงาน ระเบียบพัสดุ ระเบียบงานสารบรรณ 

Meaning and significance of laws, regulations and ethics for teacher 
librarian; Copyright Act; technology and communication laws; related laws 
and regulations for professional practices; Regulations of Procurements; 
Regulations of Official Documents 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา 

๑๑ ๑๖๓๑๒๐๒  การทํารายการวัสดุสารสนเทศ ๑           ๓(๒-๒-๕) 
                Cataloging of Information Resources 1 

ความหมาย ความสําคัญ  ประวัติ และประโยชน3ของการลงรายการวัสดุ
สารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ3มาตรฐานสากล โดยเนZน
หลักเกณฑ3แองโกลอเมริกัน (AACR)  

Meaning, Importance, history and benefits of the Cataloging of Thai 
and English information resources.  According to international standards 
focus on Anglo American Cataloging Rule (AACR) 

 
 
 

๑๖๓๒๒๐๒    การวิเคราะห3และทํารายการสารสนเทศ  ๓(๒-๒-๕) 
       Organization of Information Resources  

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับระบบจัดหมวดหมู�ทรัพยากรสารสนเทศ หลักการวิเคราะห3
ทรัพยากรสารสนเทศระบบทศนิยมดิวอี้  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  การกําหนดเลข
เรียกหนังสือ เลขผูZแต�ง หัวเรื่อง ดรรชนีและอรรถาภิธาน มาตรฐานการทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  ฝfกวิเคราะห3ทรัพยากร
สารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  ฝfกวิเคราะห3      หัว
เรื่อง การใชZเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ   

 Principles of classification system for information resources; Dewey 
Decimal classification system, Library of Congress classification system; 
defining of call number, author number, subject heading, index, and 
thesaurus; description standards for information resources; information 
resource description; practice of information resource classification in  Dewey 
Decimal and Library of Congress classification systems;  practice of subject 
heading analysis; technological application for description of information 
resources 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา โดย
ไดZรวมราย ๓ วิชา เขZา
ดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การทํารายการวัสดุ
สารสนเทศ ๑ 
๒) การวิเคราะห3
ทรัพยากรสารสนเทศ 
๓) การทํารายการวัสดุ
สารสนเทศ  ๒  

๑๒ ๑๖๓๒๒๐๘   การวิเคราะห3ทรัพยากรสารสนเทศ            ๒(๑-๒-๓) 
                Classification of Information Resources 

ความหมาย ความสําคัญ  หลักการจัดหมวดหมู�หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต�าง ๆ ตามระบบการจัดหมวดหมู�หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 
Classification) และระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) การ



๑๕๐ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

วิเคราะห3หัวเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
Meaning, importance of information resources classification. 

According to Library of Congress classification system and Dewey decimal 
classification system. Analysis   of subject heading, both in Thai and English 
subject heading. 

 

๑๓ ๑๖๓๓๒๐๔  การทํารายการวัสดุสารสนเทศ  ๒              ๒(๑-๒-๓) 
               Cataloging of Information Resources  2 

ความหมาย ความสําคัญ และหลักการการลงรายการวัสดุสารสนเทศประเภท
ต�างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การลงรายการวัสดุสารสนเทศดZวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร3ตามมาตรฐานสากล  

Meaning, importance, principle of  Information resources cataloging  
both Thai and English. Cataloging  with computer according international 
standards. 

 
 
 
 

๑๔ ๑๖๓๑๓๐๑  บริการสารสนเทศ                          ๓(๒-๒-๕) 
     Information Service  

ความหมาย  ความสําคัญและฝfกปฏิบัติในงานบริการของหZองสมุดและศูนย3
สารสนเทศ  การใหZบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส3 การศึกษาพฤติกรรมผูZใชZหZองสมุด  
การจัดบริการภายในหZองสมุด  การทําคู�มือการใชZหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ          
การบริการและการจัดกิจกรรมแก�ผูZใชZหZองสมุด  กลยุทธ3ในการใชZหZองสมุดและศูนย3
สารสนเทศเพื่อการบริการและการเขZาถึงองค3ความรูZ เพื่อประโยชน3ในการศึกษาคZนควZา  

๑๖๓๒๓๐๑     บริการสารสนเทศและการใชZแหล�งสารสนเทศในยุคดิจิทัล    ๓(๒-๒-๕) 
                     Information Services and the Use of Information Resources  
                      in Digital Age 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานบริการสารสนเทศ แหล�งบริการ
สารสนเทศดิจิทัล การศึกษาผูZใชZบริการสารสนเทศ การออกแบบบริการสารสนเทศดZวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใหZบริการสารสนเทศดZวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
คุณภาพงานบริการสารสนเทศ และการรายงานผลการใหZบริการของแหล�งสารสนเทศ ฝfก

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
จํานวนหน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา โดย
ไดZรวมราย ๔ วิชา เขZา
ดZวยกัน ไดZแก� 
๑) บริการสารสนเทศ  
๒) การจัดเก็บและคZน



๑๕๑ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

การใหZบริการข�าวสารทันสมัย  การเปลี่ยนแปลงของหZองสมุดเพื่อนําไปสู�ศูนย3การเรียนรูZ  
การเก็บสถิติและการประเมินผลบริการของหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ  

Meaning, importance and services of library and information center.   
Electronic service, user behavior study, service user manual, service and 
activities for users, knowledge access, current awareness service, change of 
library to learning center, records and statistic for service assessment. 

ปฏิบัติการใหZบริการสารสนเทศ 
 Meaning, significance and types of information services; digital 

information sources; user study for information service; information service 
design using information technology; information service provision using 
information technology; quality assessment for information service; report 
writing of information service; practice of information service provision 

คืนสารสนเทศ 
๓) การแสวงหา
สารสนเทศในยุค
ดิจิตอล 
๔)  
บริการอZางอิงและ
สารสนเทศ    ๑๕ ๑๖๓๑๑๐๔   การจัดเก็บและคZนคืนสารสนเทศ              ๓(๒-๒-๕) 

                Information Storage and Retrieval 
ความหมาย  ความสําคัญ  และฝfกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บและคZนคืน

สารสนเทศประเภทต�างๆ  องค3ประกอบและโครงสรZางของระบบและการนําเสนอ
สารสนเทศ   การจัดทําศัพท3ควบคุม  การประเมินความน�าเชื่อถือของสารสนเทศ  กล
ยุทธการคZนคืนสารสนเทศในระบบเครือข�าย การศึกษาผูZใชZกับระบบคZนคืนสารสนเทศ  
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  กระบวนการและกลยุทธ3ในการแสวงหาสารสนเทศ 

Meaning, importance and practice of information storage and 
retrieval system. The compound and structure of information science, 
information presentation, controlled vocabularies.  Information assessment 
and authority. The strategic of information retrieval of network system.  
User study and information retrieval system, information seeking behavior, 
the process and strategic of information seeking.  

๑๖ ๑๖๓๒๑๑๔  การแสวงหาสารสนเทศในยุคดิจิตอล                           ๒(๑-๒-๓) 
     Information Seeking in Digital Age 

ความหมายของการแสวงหาสารสนเทศ   พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  
เครื่องมือ  ทักษะและเทคนิคในการสืบคZนสารสนเทศ  การใชZฐานขZอมูลอิเล็กทรอนิกส3
และการเขZาถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส3ฉบับเต็มในแหล�งสารสนเทศต�างๆ  การประเมิน
คุณค�าสารสนเทศ  จรรยาบรรณในการใชZสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส3 



๑๕๒ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

Meaning of information seeking, information seeking behavior, tools 
and skills of searching, using electronics database and access to electronics 
document fulltext in information sources, information assessment, ethical 
in electronic information used. 

๑๗ ๑๖๓๓๓๐๔  บริการอZางอิงและสารสนเทศ               ๓(๒-๒-๕) 
                 Reference  and  Information  Services   

ความหมาย ความสําคัญและประเภทของบริการอZางอิงและสารสนเทศ  
การประเมินค�า  การเลือกและการใชZหนังสืออZางอิง และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ ในงาน
บริการอZางอิงและสารสนเทศ  การศึกษาความตZองการดZานการใชZ  การวิเคราะห3คําถาม  
คําตอบ  ประเภทของคําถามอZางอิง   วิธีการคZนคืนสารสนเทศดZวยสื่ออิเล็กทรอนิกส3
ประเภทต�าง ๆ และนวัตกรรมดZานการบริการสารสนเทศ 

Meaning, importance, and types of reference and information services, 
the assessment, selection, and reference book use, and other information 
resources in the reference and information services; study the need of use, 
answering and questioning analysis; types of reference questions; information 
retrieval by electronic medias and innovation of information 

 
 

๑๘ ๑๖๓๔๑๑๓  การพัฒนาฐานขZอมูลในศูนย3สารสนเทศ             ๓(๒-๒-๕) 
                Database in Information Center 

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับฐานขZอมูล  ประเภทของฐานขZอมูล  โครงสรZางขZอมูลและ
ระบบแฟ�มขZอมูล  ความปลอดภัย  และความสมบูรณ3ของขZอมูล  การออกแบบฐานขZอมูล  
การบริหารฐานขZอมูลในศูนย3สารสนเทศ  ฝfกปฏิบัติการออกแบบฐานขZอมูลเพื่อการ
จัดการสารสนเทศ  

Principle of  database, type of database, structure of information 

๑๖๓๒๔๐๑      การจัดการฐานขZอมูลสารสนเทศ   ๓(๒-๒-๕) 
         Database Management 

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับฐานขZอมูล  ประเภทของฐานขZอมูล  โครงสรZางขZอมูล ระบบ
แฟ�มขZอมูล              และความปลอดภัยของขZอมูล  การออกแบบฐานขZอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝfกปฏิบัติการสรZางฐานขZอมูลทรัพยากรสารสนเทศดZวยโปรแกรมระบบ
หZองสมุดอัตโนมัติ  

 Principles of database; types of database; information structure; 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
รหัสวิชา จํานวนหน�วย
กิต และคําอธิบาย
รายวิชา โดยไดZรวม ๓ 
วิชา เขZาดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การพัฒนา
ฐานขZอมูลในศูนย3



๑๕๓ 
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and system information file, security and completeness of information, 
design for database, manage database in information center, practice 
design database for information management. 

information filing system; information security; database design for 
information resources; practice of database management using software 
automated library system 

สารสนเทศ    
๒) ระบบหZองสมุด
อัตโนมัติ 
๓) หZองสมุดดิจิตอล  ๑๙ ๑๖๓๒๑๐๘  ระบบหZองสมุดอัตโนมัติ                         ๒(๑-๒-๓) 

     Library Automated Systems 
ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับระบบหZองสมุดอัตโนมัติประเภทต�าง ๆ  ฝfกการวางแผน  

การวิเคราะห3  การนําระบบอัตโนมัติมาใชZในหZองสมุดและศูนย3สารสนเทศ การ
บํารุงรักษาระบบ  รวมทั้งป\ญหาที่เกี่ยวขZอง 

The fundamental types of library automated systems, planning and 
analyzing of automation system, implemented in library and information 
center, maintenance and problem study.     

๒๐ ๑๖๓๔๗๐๕  หZองสมุดดิจิตอล     ๒(๒-๐-๔) 
     Digital Library 

ความหมาย  ความสําคัญ  พัฒนาการของหZองสมุดดิจิตอล โครงสรZางพื้นฐานและ
การพัฒนาหZองสมุดดิจิตอล การจัดระบบความรูZในหZองสมุดดิจิตอล การเขZาถึงและการใชZ
ประโยชน3จากหZองสมุดดิจิตอล  ผลกระทบของหZองสมุดดิจิตอลต�อวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 

Meaning, importance and development of digital libraries, 
infrastructure and development of digital libraries, knowledge 
management of digital libraries, digital information access and utilization, 
impacts of digital library on the library and information profession. 

๒๑ ๑๖๓๒๖๐๓  การอ�านและการส�งเสริมการอ�าน           ๓(๒-๒-๕) 
                 Reading and Reading Promotion 

ความหมาย  ความสําคัญของการอ�าน  กระบวนการทางการอ�าน  ระดับการอ�าน 

๑๖๓๓๓๐๒     การส�งเสริมการอ�านในยุคดิจิทัล   ๓(๒-๒-๕) 
              Promotion of Reading in Digital Age  

ความหมาย  ความสําคัญของการอ�านและการส�งเสริมการอ�าน พฤติกรรมการอ�าน 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา 



๑๕๔ 
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จิตวิทยาการอ�านของเด็กและผูZใหญ� ป\ญหาและการแกZไขป\ญหาการอ�าน องค3กรที่สรZาง
สังคมการอ�าน  ฝfกปฏิบัติการจัดกิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน  ในหZองสมุด
โรงเรียนและศูนย3การเรียนรูZชุมชน 

Meaning, importance, process and levels of reading, psychology of 
reading for children and adults, problems of reading and problem-solving;  
organizations for enhancement, practice  of activity management, activities 
for reading promotion in libraries and learning community centers.  

จิตวิทยาการอ�าน   การสรZางนิสัยรักการอ�าน  ความรูZเบื้องตZนทางวรรณกรรม  วรรณกรรม
ที่เหมาะสมกับแต�ละช�วงวัย  รูปแบบของการอ�านในยุคดิจิทัล การออกแบบกิจกรรมส�งเสริม
การอ�าน  ฝfกปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมส�งเสริมการอ�าน  

Meaning and significance of reading and reading promotion;  reading 
behavior; psychology of reading; nurture of reading behavior; introduction to 
children and juvenile literature; appropriate literature for different 
development stages of children; forms of reading in digital age; activity 
designing of reading promotion; practice of project creation for reading 
promotion  

๒๒ ๑๖๓๓๖๐๖  การอ�านทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ๓(๓-๐-๖) 
                Reading in Library and Information Science 

การอ�านวรรณกรรมและงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3จาก
สื่อสิ่งพิมพ3และสื่ออิเล็กทรอนิกส3  ทั้งภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ  ศึกษาศัพท3เฉพาะทาง
และติดตามความเคลื่อนไหวในวงการบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3   

Reading the literature and research on library and information science 
from printed and electronic media published in Thai and foreign languages; 
terminologies; following the progress of library and information science up. 

๒๓ ๑๖๓๓๙๐๒  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3    ๓(๒-๒-๕) 
                Research in Library and Information Science 

ความหมาย  วัตถุประสงค3 หลักการ  ประโยชน3  ระเบียบ  วิธีการวิจัย  เทคนิค
และการวิจัยรูปแบบต�าง ๆ  การเลือกป\ญหา  การตั้งจุดมุ�งหมาย  เครื่องมือในการจัดเก็บ
ขZอมูล  สถิติที่ใชZในการวิจัย  การวิเคราะห3ขZอมูล การเขียนเคZาโครงวิจัย  การประเมิน
ผลการวิจัย  และการนําผลการวิจัยไปประยุกต3ใชZ  การจัดองค3ความรูZจากงานวิจัยทาง
บรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ฝfกการทําวิจัยดZานบรรณารักษศาสตร3และ
สารสนเทศศาสตร3 

Meaning, purposes, principles, usefulness, research methodology, 
techniques for research, problem selection, research purposes, instruments 

 ตัดออก 



๑๕๕ 
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for data collection, statistics used for data analysis, research proposal, 
research evaluation and research applied for knowledge management and 
practice of library and information science.  

๒๔ ๑๖๓๔๗๐๘  การจัดการแหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น        ๓(๒-๒-๕) 
               Learning Resources and Local Wisdom Management 

ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหล�งการเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น 
ประเภทของแหล�งเรียนรูZ  และประเภทของภูมิป\ญญาทZองถิ่น  การจัดเก็บความรูZและ
องค3ความรูZของทZองถิ่น  เพื่อนํามาใหZบริการในหZองสมุด บทบาทและหนZาที่ของหZองสมุด
ที่มีต�อแหล�งการเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น  การสรZางเครือข�ายการเรียนรูZและภูมิ
ป\ญญาทZองถิ่น  ฝfกปฏิบัติโดยการจัดเก็บองค3ความรูZภูมิป\ญญาที่มีในทZองถิ่น 

Meaning, importance, scope of learning resources and local wisdom; 
types of learning resources, categories of local wisdom; classifying and 
storing the knowledge and local wisdom in order to service the users in a 
library, roles and function of library towards learning resources and local 
wisdom learning; and local wisdom networking, practice in collecting 
knowledge and local wisdom in a local. 

๑๖๓๓๑๐๔      การจัดการแหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่นเพื่อการเรียนรูZในยุคดิจิทัล 
       ๓(๒-๒-๕) 
         Management of Local Information Sources and Local Wisdom  
                     for Learning in Digital Age 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต ประเภทของภูมิป\ญญาทZองถิ่นและแหล�งเรียนรูZ
ทZองถิ่น ประวัติศาสตร3ทZองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมของทZองถิ่น 
การเก็บรวบรวมภูมิป\ญญาทZองถิ่น การสรZางเครือข�ายการเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น  ฝfก
ปฏิบัติการจัดการแหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น การใชZเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ
และเผยแพร�แหล�งเรียนรูZและภูมิป\ญญาทZองถิ่น 

Meaning, significance, scope, and characteristics of local wisdom and 
local information sources; study of local history, culture and tradition; 
collection and selection of local local wisdom and local information sources; 
creation of local networking for local wisdom and information learning; 
management practice of local information sources and local wisdom for 
learning in digital age; technological application for storing and disseminating 
of local information and local wisdom 

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 
และคําอธิบายรายวิชา 
โดยไดZรวม ๒ วิชา เขZา
ดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การจัดการแหล�ง
เรียนรูZและภูมิป\ญญา
ทZองถิ่น  
๒) สารสนเทศทZองถิ่น
  

๒๕ ๑๖๓๑๗๐๖  สารสนเทศทZองถิ่น         ๒(๑-๒-๓) 
                Local Information 

ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับทZองถิ่น  กระบวนการสํารวจและรวบรวมสารสนเทศ
ทZองถิ่น การจัดเก็บ  การอนุรักษ3  การบริการและเผยแพร�สารสนเทศทZองถิ่น  ศึกษา
ประวัติความเป�นมาของถิ่น  สภาพแวดลZอม  ในดZานสังคม  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิป\ญญาทZองถิ่น  ดZานเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  
ฝfกปฏิบัติการรวบรวมและการจัดการสารสนเทศทZองถิ่น 

Fundamental of local information, the process of surveying, 
gathering, storing, conservation, service and distributing the local 



๑๕๖ 
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information; study the local’s background and history on the aspects of 
society, environment, language, arts, tradition, culture, local wisdom, 
economy and politics then practice collecting and managing the local 
information. 

๒๖ ๑๖๓๒๕๐๒  การจัดการจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล              ๒(๒-๐-๔) 
               Government Publication and Archives Management 

ความหมาย ความสําคัญ ของจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล  จดหมายเหตุ
แห�งชาติ การจัดหา   การเลือกซื้อ  การจัดเก็บ  และการบํารุงรักษา   การใหZบริการ  
การใชZประโยชน3จากจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล  การใชZเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล 

Meaning, importance of government publication and archives, 
National Archive; the acquisition, classifying and storage, maintenance, 
service, access and utilization of the government publication and archive, 
implementing the information technology for archive and government 
publication management. 
 

๑๖๓๒๒๐๔       การจัดการจดหมายเหตุ    ๓(๓-๐-๖) 
          Archives Management  
   ความหมาย ความสําคัญของจดหมายเหตุหน�วยงานรัฐบาลและจดหมายเหตุ
ชุมชน การไดZมาซึ่งเอกสารจดหมายเหตุ การจัดเก็บ  การบํารุงรักษา การใหZบริการ  การใชZ
ประโยชน3จากจดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล  การใชZเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
จดหมายเหตุและสิ่งพิมพ3รัฐบาล 
 Theories and principles of archival management; mainstream and 
community archives; archival accrual, classification, storage, reservation, 
services, access and utilization of the archives and government publications; 
implementing technology for managing of archival and government 
publications. 
 
 
 
 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

๒๗ ๑๖๓๒๔๐๕  การจัดการเอกสารสํานักงาน                            ๓(๒-๒-๕) 
    Office Records Management 

แนวคิด ทฤษฎีและฝfกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารสํานักงาน ประเภทและ
วงจรของเอกสาร  หลักการจัดการเอกสารสํานักงาน กระบวนการในการจัดการเอกสาร 
ระบบการจัดเก็บและคZนคืน  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร
สํานักงาน การประยุกต3ใชZเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสารสํานักงาน ระบบสํานักงาน

๑๖๓๒๒๐๓         การจัดการเอกสาร                ๓(๒-๒-๕) 
            Records Management 

แนวคิด ทฤษฎีและฝfกปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารของหน�วยงาน ประเภท
และวงจรของเอกสาร  หลักการจัดการเอกสาร กระบวนการในการจัดการเอกสาร ระบบ
การจัดเก็บและคZนคืน  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร การ
ประยุกต3ใชZเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส3 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
รหัสวิชา จํานวนหน�วย
กิต และคําอธิบาย
รายวิชา โดยไดZรวม ๒
วิชา เขZาดZวยกัน ไดZแก� 
๑) การจัดการเอกสาร



๑๕๗ 
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อัตโนมัติ การจัดการแหล�งความรูZและเอกสารอิเล็กทรอนิกส3 
Concepts, theory and practice in the office record management, 

types and the cycle of the office records; the principles, classification 
system, procedure, storage and retrieval, rules and regulations for the 
office record management; applying the technology for the office record 
management, office automation,  the management of knowledge source 
and electronic document. 

Concepts, theory and practice in the records management, record 
types and record cycle; records description, classification system, procedure, 
storage and preservation, and retrieval; rules and regulations for the records 
management; application of technology for records management; electronic 
records 

สํานักงาน  
๒) โปรแกรมสําเร็จรูป
ในงานสารสนเทศ                   

๒๘ ๑๖๓๑๑๑๐  โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสารสนเทศ                    ๒(๑-๒-๓) 
                Package Software in Information Work 

ฝfกปฏิบัติการใชZโปรแกรมสําเร็จรูป  ประเภท  โปรแกรมจัดการเอกสาร, โปรแกรม
ผลิตสื่อการนําเสนอ และโปรแกรมเพื่อการคํานวณ โดยใชZแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเอกสารสํานักงาน  เอกสารราชการ, จดหมายเวียน, เอกสารอิเล็กทรอนิกส3 และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส3   การออกแบบและผลิตสื่อการนําเสนอ สูตรการคํานวณขั้นพื้นฐาน 

Practice Word processing software, presentation software and 
spreadsheet software. Apply concepts and theory of document 
management, official document management, e-document and e-mail. 
Information media production and designing presentation, basic formula. 

 
 

๒๙ ๑๖๓๓๓๐๓  เครือข�ายหZองสมุด                              ๓(๒-๒-๕) 
                 Networking in Library 

ยุทธศาสตร3ชาติและยุทธศาสตร3ของมหาวิทยาลัย  ระบบบริการสารสนเทศ
หZองสมุดแต�ละประเภท  เพื่อสรZางเครือข�ายหZองสมุดและแบ�งป\นการใชZทรัพยากร
สารสนเทศอย�างคุZมค�า  และบริการวิชาการแก�ชุมชน  กระตุZนใหZบุคคลมีการศึกษา
คZนควZาดZวยตนเอง  การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต  

๑๖๓๒๓๐๔     เครือข�ายความร�วมมือระหว�างหZองสมุด  ๓(๓-๐-๖) 
              Library Collaboration  

ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท และวัตถุประสงค3ของเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างหZองสมุด การสรZางเครือข�ายความร�วมมือระหว�างหZองสมุด  การเรียนรูZ
กรณีศึกษาเครือข�ายความร�วมมือระหว�างหZองสมุดทั้งในและต�างประเทศ และแนวโนZมของ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างหZองสมุด 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 
รหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 



๑๕๘ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

The national and university’s strategy; information service system in 
all types of libraries for library network creation and resource sharing 
worthily; approach the services to the community to enhance the self 
study, informal and lifelong education.    
 

 Meaning, importance, types and objectives of library collaboration; 
creation of library collaborative networks; examples of national and 
international library collaborations and future trends  
 

 

๓๐ ๑๖๓๒๑๐๕ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3และการสื่อสารสําหรับการจัดการสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 
               Information and Communication Technology for Information   
               Management 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โทรคมนาคม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร3และการสื่อสารที่มีต�อการ
บริการงานของรัฐบาล เช�นE-Government, E-Commerce, E-Industry, E-Education 
และ E-society เศรษฐกิจแห�งภูมิป\ญญาและการเรียนรูZ  (Knowledge based economy)  
การผลิต การจัดเก็บ การใชZงานและการสื่อสารขZอมูลสารสนเทศในรูปแบบต�างๆ 

Meaning, importance and types of Information and Communication 
Technology, roles of ICT affected the government services such as E-
Government, E-Commerce, E-Industry, E-Education and E-Society, Knowledge 
based economy; the production, storage, implementation and 
communication the data and information in various forms. 

 

๑๖๓๑๔๐๓    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร3และการสื่อสารสําหรับการจัดการสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

       Information and Communication Technology for Information 
       Management 
 ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบคอมพิวเตอร3 
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร3และอินเทอร3เน็ต  ฝfกปฏิบัติการพ�วงต�ออุปกรณ3คอมพิวเตอร3 ติดตั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร3 การเชื่อมต�อเครือข�าย และการใชZเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา  
 Principle of Information and Communication Technology; computer 
system; computer networking system; internet system; principles of computer 
peripheral equipment; installation of computer softwares, network connection; 
information and communication technologies for education 

ปรับเปลี่ยนจํานวน
หน�วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา 

๓๑ ๑๖๓๓๑๐๗  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต3ทางบรรณารักษศาสตร3      ๓(๒-๒-๕) 
                และสารสนเทศศาสตร3     
                Design and Development of Website in Library and Information 
                Science 
 การออกแบบเว็บไซต3 หลักการเขียนและดูแลปรับปรุงเว็บไซต3  เทคนิคและ
เทคโนโลยีในการจัดทําเว็บไซต3  โดยนําเสนอขZอมูล  ข�าวสาร  อย�างมีคุณธรรม  

๑๖๓๒๔๐๔   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต3   ๓(๒-๒-๕) 
      Design and Development of Website  
 การออกแบบเว็บไซต3 หลักการเขียนและดูแลปรับปรุงเว็บไซต3  เทคนิคและเทคโนโลยี
ในการจัดทําเว็บไซต3  โดยนําเสนอขZอมูล  ข�าวสาร  อย�างมีคุณธรรม  จริยธรรม การใชZ
ประโยชน3และการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต3  การจัดการเว็บไซต3  เรียนรูZพื้นฐานและ
ส�วนประกอบของการออกแบบเว็บไซต3ที่มีประสิทธิภาพ  ฝfกการใชZเครื่องมือในการออกแบบ 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา 



๑๕๙ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

จริยธรรม การใชZประโยชน3และการประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต3  การจัดการเว็บไซต3  
เรียนรูZพื้นฐานและส�วนประกอบของการออกแบบเว็บไซต3ที่มีประสิทธิภาพ  ฝfกการใชZ
เครื่องมือในการออกแบบ 
 Website designing and principles of web development and 
maintenance; technic and technology used for website development; 
presenting the web content ethically and morally; application, 
management and assessment of the website efficiency; the basic 
knowledge and the components of efficient web design; practice in the 
application for web designing. 

 Website designing and principles of web development and 
maintenance; technic and technology used for website development; 
presenting the web content ethically and morally; application, management 
and assessment of the website efficiency; the basic knowledge and the 
components of efficient web design; practice in the application for web 
designing 

๓๒ ๑๖๓๑๑๐๓  ความรูZพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                       ๒(๒-๐-๔) 
                 Introduction to Information System 

ความหมายและพัฒนาการของระบบสารสนเทศ  บทบาทของระบบสารสนเทศใน
องค3กร การจัดองค3กรระบบสารสนเทศ การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยี ที่เกี่ยวขZอง การเลือกระบบฮาร3ดแวร3 ซอฟแวร3 การติดตั้งระบบ  การติดตาม
ประเมินผล 

Meaning development of information system, roles of information 
system in the organizations, organization of information system. 
Development of information system design. Technology with the 
hardware, software, selection installation and evaluation. 

 ตัดออก 

๓๓ ๑๖๓๑๖๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ             ๒(๒-๐-๔)              
                English for International Communication                 

การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสากลโดยใชZสื่อ
สิ่งพิมพ3และสื่ออิเล็กทรอนิกส3  การใหZบริการในหZองสมุด  การใหZคําแนะนําและแสดง
ความคิดเห็น สรZางความตระหนักในการสื่อสารทางดZานวัฒนธรรม  

Skill development of integrated English for communication in 

 ตัดออก 



๑๖๐ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

international context by using printed and electronic medias, service, 
suggestion, opinion, realization of communication in cultural aspect. 

๓๔ ๑๖๓๒๑๑๑ การสื่อสารขZอมูลและเครือข�ายคอมพิวเตอร3ในศูนย3สารสนเทศ   ๒(๑-๒-๓) 
                 Data Communication and Computer Network in Information 
               Center 

ความรูZพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข�ายคอมพิวเตอร3 เทคโนโลยีและอุปกรณ3เครือข�าย
คอมพิวเตอร3 ระบบปฏิบัติการเครือข�าย การเชื่อมโยงเครือข�าย การบริหารทรัพยากร
เครือข�าย การรักษาความปลอดภัยของเครือข�ายคอมพิวเตอร3 เครือข�ายคอมพิวเตอร3ใน
ศูนย3สารสนเทศ 

Fundamental of computer network, information technology and 
computer network equipment, network operation system, network 
technologies, network management system, network security, computer 
network in information center. 

 ตัดออก 

๓๕ ๑๖๓๒๖๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ3และนักวิชาชีพสารสนเทศ ๑       ๓(๓-๐-๖) 
                English for Librarians and Information Professional 1 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดZานการฟ\ง  พูด  อ�านและเขียนเบื้องตZน  ฝfก
การอ�านบทความและบทคัดย�อภาษาอังกฤษ  เพื่อการประกอบอาชีพบรรณารักษ3และ
วิชาชีพสารสนเทศ การสืบคZนขZอมูลและการสื่อสารทางภาษาอังกฤษในงานหZองสมุด 

Skill development of basic listening, speaking, reading and writing 
English; practice of reading the articles and abstracts in English for 
librarians; information retrieval and English communication in libraries.   

 ตัดออก 

๓๖ ๑๖๓๓๒๐๕  บรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขปและธีซอรัส          ๓(๒-๒-๕) 
Bibliographic, Indexing, Abstracting and Thesaurus 

ความหมาย ความสําคัญ  ลักษณะ  บทบาท  ประเภทและฝfกปฏิบัติการจัดทํา

 ตัดออก 



๑๖๑ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

บรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขป  และธีซอรัส  การใชZเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดทําบรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขป  และธีซอรัส   

Meaning, importance, roles, types and practice of bibliographic, 
indexing, abstracting and thesaurus. Information technology 
implementation for bibliographic, indexing, abstracting and thesaurus. 

๓๗ ๑๖๓๓๙๐๕  การศึกษาอิสระ                       ๓(๒-๒-๕) 
               Independent Study 

ความหมายของการศึกษาเอกเทศ  รูปแบบและขบวนการในการทําหัวขZอ 
การศึกษาขZอมูลเอกสาร  การรวบรวม  วิเคราะห3  และเรียบเรียงเอกสาร  การเขียน
เอกสารอZ างอิ งและการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานสากล 

Meaning of the independent study, formats and the process of title 
selecting, document study, collecting, analyzing, processing, citing and 
writing bibliographies based on the standardized and Loei Rajabhat 
University’s formats. 

 ตัดออก 

๓๘ ๑๖๓๑๑๐๒  ความรูZเบื้องตZนเกี่ยวกับระบบงานหZองสมุด         ๒(๒-๐-๔) 
                Introduction to Library System 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบงานหZองสมุดทั้งในและต�างประเทศ ป\ญหาที่
เกิดขึ้นและแนวทางในการแกZป\ญหาในการดําเนินงานในหZองสมุด 

History and evolution of library system in Thailand and in foreign 
countries. Problem and problem solving of library operation in library. 

 ตัดออก 

๓๙ ๑๖๓๑๔๐๓  มนุษยสัมพันธ3และการทํางานเป�นทีม                       ๒(๒-๐-๔) 
                Human Relationship and Team Work 

แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ3  การทํางานเป�นทีม  การสรZางมนุษย

 ตัดออก 



๑๖๒ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

สัมพันธ3ในการทํางาน  การปรับตัว  การพัฒนาการทํางานเป�นทีม การประสานงาน การ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม  และการพัฒนาตนเพื่อความกZาวหนZาในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร3
และสารสนเทศศาสตร3  

Concepts, theory of human relationship, team work, human 
relations at Work, adjustment, coordination, activity management for 
societies, and the development of library and information science 

๔๐ ๑๖๓๑๕๐๑  หนังสือสําหรับเด็ก            ๒(๑-๒-๓) 
                Books for Children 

ความหมาย  จุดมุ�งหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสําหรับเด็ก 
หลักการสรZางหนังสือสําหรับเด็ก  เทคนิคการเลือกสรZางเรื่องสอดแทรกคุณธรรม  
ภาพประกอบ  การเลือกขนาดอักษรและการจัดรูปเล�ม  สํารวจหนังสือและนิตยสาร
สําหรับเด็ก  การวิเคราะห3และประเมินค�าหนังสือสําหรับเด็ก  ฝfกทําหนังสือสําหรับเด็ก
และนิตยสารสําหรับเด็กอย�างง�าย 

Sorts and books for children development principal for book for 
children ethics, illustration, size of letter and formatting; book survey and 
children magazines assessment.     

 ตัดออก 

๔๑ ๑๖๓๑๙๐๑ การจัดการความรูZดZานบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ๒(๒-๐-๔) 
               Knowledge Management for Library and Information Science 

ความหมาย ความสําคัญของการจัดการความรูZ  ประเภทของความรูZ  การจัดการ
ความรูZกรอบแนวคิด  กลยุทธ3ในการเขZาถึงองค3ความรูZ  และการใหZบริการเพื่อการเขZาถึง
องค3ความรูZ ขั้นตอนการดําเนินการจัดการความรูZ  ป\จจัยแห�งความสําเร็จ  ป\ญหา  และ
อุปสรรค 

Meaning, importance of the information and knowledge 
management; types of knowledge, knowledge management and 
framework; strategic access the knowledge for service in order to access 

 ตัดออก 



๑๖๓ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

the knowledge, the procedure for knowledge management;  factors of 
success, problems and difficulties.   

๔๒ ๑๖๓๒๔๐๔  หZองสมุดและสังคมการเรียนรูZ   ๒(๑-๒-๓) 
     Library and Learning Society 

ความหมาย  ความสําคัญและความจําเป�นของหZองสมุดที่มีต�อสังคมการเรียนรูZ
ของบุคคลและชุมชน  ลักษณะประเภทของสังคมการอ�าน  สภาพการใชZ  การใหZบริการ
สารสนเทศ  การสรZางเสริมวัฒนธรรมการอ�านและการ  ใชZสารสนเทศแก�บุคคลและ
ชุมชน  ฝfกปฏิบัติการสํารวจและการจัดการแหล�งเรียนรูZที่มีในชุมชน  รวมทั้งป\ญหาและ
แนวทางแกZไขป\ญหา  ฝfกปฏิบัติโดยการสํารวจแหล�งเรียนรูZ 

Meaning, importance and necessity for library towards the learning 
community of people and community; the characteristics and types of 
reading society, the state of using and servicing the information, the 
promotion of reading and information usage for people and community; 
surveying, practicing and managing the learning sources in the community 
including the problems and ways of problem solving, focusing on the 
learning source survey. 

 ตัดออก 

๔๓ ๑๖๓๒๖๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการสารสนเทศ                    ๒(๑-๒-๓) 
     English  for Information Service 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดZานการฟ\ง พูด อ�าน และเขียน ในการบริการ
สารสนเทศ คําศัพท3เฉพาะและโครงสรZางประโยคที่ใชZในการบริการสารสนเทศ  

Skill development of English in listening, speaking, reading and 
writing for information services ; technical terms and sentence structures 
used in information services. 

 ตัดออก 

๔๔ ๑๖๓๒๗๐๑  หZองสมุดโรงเรียน                    ๒(๒-๐-๔)   ตัดออก 



๑๖๔ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

               School Library               
ความหมาย ความสําคัญของหZองสมุดโรงเรียนภายในประเทศและประเทศเพื่อน

บZาน  นโยบาย วัตถุประสงค3 หนZาที่ มาตรฐาน การบริหาร การดําเนินงาน การนํา
เทคโนโลยีมาใชZในหZองสมุด เพื่อส�งเสริมการเรียนการสอน ความร�วมมือระหว�าง
บรรณารักษ3และบุคคลอื่น ๆ 

Meaning, importance of school libraries in Thailand and abroad 
according to educational media center, policies, objectives, roles, 
standards, management, work procedure and implementing the 
technology in libraries in order to enhance the teaching and learning, the 
cooperation among librarians and the others. 

๔๕ ๑๖๓๒๗๐๒  หZองสมุดเด็กและเยาวชน                       ๓(๒-๒-๕) 
                 Children Library 

ความหมาย  ความสําคัญ  นโยบาย วัตถุประสงค3 ขอบเขตและรูปแบบของการ
ดําเนินงานหZองสมุดเด็กและเยาวชน  ฝfกการเลือก  การจัดและการใหZบริการสิ่งพิมพ3และ
ของเล�น  โสตทัศนวัสดุ  เกมและบทเรียนจากเทคโนโลยีสมัยใหม�  ความร�วมมือระหว�าง
ครู  ผูZปกครอง บรรณารักษ3  และบุคลากรอื่น ๆ  เพื่อเตรียมความพรZอมทางการเรียนการ
อ�าน  และส�งเสริมนิสัย การรักการอ�าน 

Meaning, importance, policies, objectives, scope and the standard of 
children library operation, practice in the selection, management and 
service the printed materials, toys, non-printed materials, games and unit 
of instruction via modern technology, the cooperation between teachers, 
parents, librarians and the others for the readiness for learning and reading, 
and the promotion of reading habit. 

 ตัดออก 

๔๖ ๑๖๓๒๗๐๓  หZองสมุดสถาบันอุดมศึกษา                       ๒(๒-๐-๔) 
                 Academic Library 

 ตัดออก 



๑๖๕ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

ความหมาย  ความสําคัญ  นโยบาย  วัตถุประสงค3  ความเป�นมาของหZองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและหZองสมุดมหาวิทยาลัย หนZาที่  มาตรฐาน  การบริหารงาน  และ
บริการต�าง ๆ ที่สัมพันธ3กับความตZองการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดหมวดหมู�ทรัพยากรสารสนเทศ  การสรZางเครื่องมือในการ
เขZาถึงสารสนเทศ  การสรZางเครือข�ายหZองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  บริการยืมระหว�าง
หZองสมุด   

Meaning, importance, policies, objectives, the history of vocational 
college, technical college, colleges and university libraries, roles, standard, 
management and services related to the higher education personnel’s 
requirement, work procedure, information classification and  acquisition, 
tools to access the information in various places, academic library network, 
inter-library loan, association  and other library associations related to 
academic library. 

๔๗ ๑๖๓๒๗๐๗    พิพิธภัณฑ3และแหล�งบริการสารสนเทศ              ๒(๑-๒-๓) 
                   Museum and Information Resources Center 

ประวัติ พัฒนาการ และประเภท การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ3และแหล�งบริการ
สารสนเทศ นิทรรศการและการจัดแสดง  ประวัติศาสตร3ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิป\ญญา
ทZองถิ่น 

History, evolution, types and management of museums and 
information resources center, event and exhibition, history of art, culture 
and local knowledge. 

 ตัดออก 

๔๘ ๑๖๓๓๑๑๒  การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ           ๒(๑-๒-๓) 
               Business Information System Management 

ความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
การจัดการองค3กร ฐานทางบัญชีและการเงิน  การเขZาถึง  การใชZบริการ การออกแบบ

 ตัดออก 



๑๖๖ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

และพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการองค3ความรูZในองค3กร    
Meaning, importance of business information and business 

information system, business organization management, basic of 
accounting and financial, access, service, design and development of 
business information system, organization knowledge management. 

๔๙ ๑๖๓๓๓๐๒  วารสารและหนังสือพิมพ3            ๓(๒-๒-๕) 
     Periodicals and Newspapers 

ความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะ  ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ3 ทั้งใน
รูปของสื่อสิ่งพิมพ3และสื่ออิเล็กทรอนิกส3  นโยบายการผลิตและแหล�งผลิต และฝfกปฏิบัติ
ในงานการจัดหา  การเตรียม การจัดเก็บ  การใหZบริการวารสารและหนังสือพิมพ3ใน
หZองสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ และการใหZบริการผ�านระบบเครือข�าย  

Meaning, importance, characteristics, types of periodicals and 
newspapers in printed formats and electronic formats; policy and sources 
of publishing; practice in acquisition, preparation, storage and service in 
library and information center and the service via the network system. 

 ตัดออก 

๕๐ ๑๖๓๓๓๐๕   การใหZคําปรึกษาสารสนเทศ                     ๒(๑-๒-๓) 
                  Information Consultancy 

ความหมาย  ความสําคัญ  บทบาท หนZาที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
สารสนเทศ  นโยบายและคุณภาพการใหZบริการใหZคําปรึกษา  การแสวงหาสารสนเทศ
ตามความตZองการของผูZใชZ  ดZวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จิตวิทยาการใหZคําปรึกษา ความ
ตZองการของผูZใชZ  บุคลิกภาพ การตลาดสารสนเทศ   

Meaning, importance, roles, functions and responsibility of 
information consultancy ; policies and consulting services quality ; 
information seeking support user’s needs by using information 
technologies ; psychological consulting ; users’s needs; personality; 

 ตัดออก 



๑๖๗ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

marketing information. 

๕๑ ๑๖๓๓๙๐๖  การเรียนรูZและการจัดการหZองสมุดตามรอยพระยุคลบาท ๒(๑-๒-๓) 
                  Learning and Library Management Following the Royal Footstep 

พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  ทศพิธราชธรรมและโครงการพระราชดําริ
เพื่อเป�นแบบอย�างในการเรียนรูZ  ตามรอยพระยุคลบาท  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูZใน
หZองสมุดตามรอยพระยุคลบาท  บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  พระราชนิพนธ3
มหาชนก  และพระอัจฉริยภาพดZานอื่น ๆ เพื่อการจัดการเรียนรูZในหZองสมุด  ศูนย3
สารสนเทศและศูนย3การเรียนรูZชุมชนต�าง ๆ   

King Phumiphon Adunyadet’s royal history, royal duties, tenfold 
virtues and  projects for learning model following the royal footsteps; 
designing the learning library activities following the royal footstep; 
integration the efficiency economy, story of  Mahajanaka and other royal 
genius for learning management  in  libraries, information centers and 
community learning centers.   

 ตัดออก 

๕๒ ๑๖๓๒๔๐๗  หZองสมุดมีชีวิต                       ๒(๒-๐-๔) 
                 Living Library 

เทคนิคการทําใหZหZองสมุดเป�นองค3กรแห�งการเรียนรูZ  การจัดหZองสมุด การจัดการ
บริหารสารสนเทศ การบริหารและการจัดระบบ ศึกษาความตZองการของผูZใชZ  เพื่อ
ตอบสนองความตZองการของผูZใชZ กระตุZนและสรZางนิสัยรักการอ�าน  ประยุกต3ใชZ
เทคโนโลยีในการเขZาถึงสารสนเทศ  ไดZอย�างรวดเร็วและตรงตามความตZองการ  ศึกษา
บริการและกิจกรรมส�งเสริมการอ�านเพื่อใหZเกิดการเรียนรูZอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 

Living library management as a learning center; information 
management, study the user’s need according to the needed information 
for their needs; enhancement and promotion the reading habits; applying 
the technology for information access speedily and precisely; service and 

 ตัดออก 



๑๖๘ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

activity management for reading promotion and for life long learning. 

๕๓ ๑๖๓๔๖๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อบรรณารักษ3และนักวิชาชีพสารสนเทศ ๒        ๒(๒-๐-๔) 
                English for Librarians and Information Professional 2 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางดZาน การฟ\ง พูด อ�าน และเขียนขั้นสูง ฝfกการ
เขียนและนําเสนองานทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3เป�นภาษาอังกฤษ 
เนZนการใชZศัพท3เทคนิคในการเขียนประชาสัมพันธ3และบรรณนิทัศน3 ส�งเสริมใหZเกิดการ
เรียนรูZภาษาอังกฤษตลอดชีวิต 

Development of advanced English language skills in listening, 
speaking, reading and writing; practice in writing and presenting the works 
in English about library and information science; applying the terminologies 
in public relation and annotations; promotion the life-long English learning. 

 

 ตัดออก 

๕๔ ๑๖๓๔๗๐๔  หZองสมุดประชาชน             ๒(๒-๐-๔) 
                 Public Library 

ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  ความเป�นมาของหZองสมุดประชาชนทั้งใน
และต�างประเทศ  แหล�งการเรียนรูZชุมชนอื่น ๆ  ตามมาตรฐานการบริหารงาน  กลยุทธ3
การดําเนินและบริการต�าง ๆ  การใชZเทคโนโลยีสมัยใหม�ในการปฏิบัติงาน  การรณรงค3
ส�งเสริมการอ�านสําหรับประชาชน การวางแผน  การปฏิบัติงาน  แหล�งเรียนรูZและ
ทรัพยากรสารสนเทศต�าง ๆ เพื่อใหZบริการ แนวโนZมของหZองสมุดประชาชนและแหล�ง
เรียนรูZชุมชนในอนาคต 

Meaning, importance, philosophy, history of public library in 
Thailand and foreign countries and; learning resources in a local according 
to the administrative standard; work operation, strategic operation and 
services; implementing new technology for library works; campaign for the 
locals, reading promotion; planning for work operation, learning resources 

 ตัดออก 



๑๖๙ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

and other library information for service; trend of public library and 
learning resources in the future. 

๕๕ ๑๖๓๔๙๐๔  สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 ๓(๒-๒-๕) 
               Seminar in Library and Information Science 

รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา  ดําเนินการจัดสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร3และ
สารสนเทศศาสตร3  วิเคราะห3ป\ญหาและอุปสรรค  แนวโนZมของการดําเนินงานดZาน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3 อภิปรายและนําเสนอแนวทางในการ
แกZป\ญหาที่อยู�บนหลักของความเป�นจริง  ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหว
ทางวิชาชีพ   

Types and methods for seminar organizing; seminar organizing into 
the library and information, problem and difficulty analysis of library and 
information the professional; discussing and presenting the guidelines of 
problem resolve based on the fact; follow up the change and progress in 
the professional. 

 ตัดออก 

๕๖ ๑๖๓๔๘๐๑  การเตรียมฝfกประสบการณ3วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3ศาสตร3   ๑(๙๐)    
                และสารสนเทศ 
                 Preparation for Professional Experience in Library and  
               Information Science 

จัดใหZมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรZอมของผูZเรียน  ก�อนออกฝfกประสบการณ3
วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3และสารสนเทศศาสตร3  ในดZานการรับรูZลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูZเรียนใหZมีความรูZทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ3หรือรูปแบบต�างๆ  โดย
ใหZเตรียมฝfกงานหZองสมุดและงานสารสนเทศ  ทั้งในดZานงานเทคนิค  งานบริการและงาน
ธุรการ  เป�นการฝfกภายในหZองสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของสถานศึกษา  หรือ
หน�วยงานที่เกี่ยวขZอง   

 ตัดออก 



๑๗๐ 
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Activity management the preparation for professional experience in 
library and information science for students on the aspects of perception and 
opportunities for future career; student development in knowledge, skills, 
attitude, motivation and characteristics appropriate to the professional;  
preparation and practice the technical, service, documentation works in a 
library or related organization.  

๕๗ ๑๖๓๔๘๐๒  การฝfกประสบการณ3วิชาชีพทางบรรณารักษศาสตร3      ๕(๔๕๐)                            
                 และสารสนเทศศาสตร3 

       Field Experience in Library and Information Science 
การฝfกปฏิบัติในหZองสมุดและองค3กรสารสนเทศ  ประเด็นป\ญหาและการแกZไข

ป\ญหาในสภาวะแวดลZอมจริงของหZองสมุดและองค3กรสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
Field training in libraries and information organizations; issue 

management in real-life scenario of public and private libraries and 
information organizations. 

 ตัดออก 

๕๘ ๑๖๓๔๘๐๓  เตรียมสหกิจศึกษา               ๑(๙๐) 
  Pre-Cooperative Education  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบขZอบังคับที่เกี่ยวขZองกับสหกิจศึกษา ความรูZพื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ3
งาน ความรูZพื้นฐานและทักษะที่จําเป�นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก�อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; 
relevant rules and regulation of Cooperative Education; basic knowledge 

 ตัดออก 



๑๗๑ 
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and techniques in job application; workplace selection; method of writing 
application letter; job interview; basic knowledge and skills needed for 
working in workplace; quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; personality 
development; ethic and code of conduct in profession before practicing in 
workplace. 

๕๙ ๑๖๓๔๘๐๔  สหกิจศึกษา                          ๖  หน�วยกิต 
                Cooperative Education  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย�างมีระบบไม�นZอยกว�า ๑๖ สัปดาห3 โดย
การจัดใหZมีการเรียนในสถานประกอบการร�วมกับการจัดใหZนักศึกษาไดZปฏิบัติงานจริง
ภายใตZการควบคุมดูแลของอาจารย3ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ  โดยนําความรูZทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดZจากการศึกษาไปใชZในสถานการณ3จริงในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร�วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 

Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying 
in cooperation with business organization; supervised will be given by 
mentor and workplace; theory and practice are applied in real situation as 
temporary employee at MOU workplace. 

 ตัดออก 

๖๐ - ๑๖๓๓๑๐๓      การจัดการเรียนรูZรายวิชาการรูZสารสนเทศในสถานศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
         Instructional Management of Information Literacy in School 

แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรูZการรูZสารสนเทศ  การออกแบบและการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูZการรูZสารสนเทศตามมาตรฐานการรูZสารสนเทศในโรงเรียน ฝfกการจัดการชั้น
เรียน  การวัดและประเมินผลการรูZสารสนเทศ  ใชZสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูZการรูZสารสนเทศ   

Principles, theories and approaches of learning management for information 
literacy; design and create instructional management planning of information 
literacy standards in school; practice of classroom management;  assessment of 

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๗๒ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

information literacy; apply media and technology for information literacy education 

๖๑  ๑๖๓๓๑๐๕     ครูบรรณารักษ3ในบทบาทผูZนํา   ๓(๒-๒-๕) 
        Teacher Librarian as Leader  
      ทฤษฎีการจัดการ (ความเป�นผูZนํา การจัดการความเปลี่ยนแปลง การวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ3 การทํางานเป�นทีม) ความเป�นผูZนําในบริบทการจัดการเรียนรูZ (การ
พัฒนาหลักสูตร การประสานความร�วมมือกับฝ�ายต�าง ๆ ที่เกี่ยวขZอง การจัดการเรียนรูZแบบ
ดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร) ทฤษฎีและการฝfกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค3กร (การ
เจรจาต�อรอง การแกZป\ญหาความขัดแยZง การแกZต�างและการประชาสัมพันธ3) กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ3 วิสัยทัศน3 พันธกิจ ของหZองสมุดโรงเรียน การประเมินและสะทZอนบทบาท
หนZาที่ในบริบทที่กวZางไกลของนักสารสนเทศ บทบาทของครูบรรณารักษ3ในป\จจุบันและ
อนาคต  
 Management theory including leadership, management for change, 
operational and strategic planning, working in teams; leadership in learning 
environments including leading curriculum design, collaboration, digital 
learning and staff development; communication theory in practice including 
negotiation, conflict resolution, advocacy and promotion; planning processes 
and procedures in school libraries including the role of vision and mission 
statements; evaluation and review and the wider role of the information 
specialist; the teacher librarian as leader, leading from the middle and future 
roles 

รายวิชาเพิ่มใหม� 

๖๒  ๑๖๓๒๓๐๓      การเขียนเชิงวิชาการและการอZางอิง                ๓(๒-๒-๕) 
         Academic Writing and Citation 

ความรูZพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิชาการ การใชZภาษาเชิงวิชาการ องค3ประกอบ
ของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ทักษะการสืบคZนขZอมูลเพื่อการทํารายงานวิชาการ การ
อZางอิงตามรูปแบบมาตรฐาน  การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น ฝfกการเขียนบทความ

รายวิชาเพิ่มใหม� 



๑๗๓ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

วิชาการและการเขียนรายงานวิจัย 
        Introduction to academic writing; language use for academic writing; 
components of academic report; information skills for research on academic 
writing purpose; standard citation format; article writing for opinion 
expression; practice of academic and research articles writing 

๖๓  ๑๖๓๑๔๐๕      เทคโนโลยีมัลติมีเดีย    ๓(๒-๒-๕) 
         Multimedia Technology  

ความหมาย ประเภท ความจําเป�นและองค3ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การ
เลือก เทคนิคการผลิตมัลติมีเดีย และการจัดสภาพการนําเสนอมัลติมีเดีย การจัดทํา
โปรแกรมมัลติมีเดีย และการประยุกต3ใชZเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Definitions, types, importance and components of multimedia 
technology; producing techniques of multimedia; multimedia presentation; 
software creation; application of multimedia technology 

รายวิชาเพิ่มใหม� 

 (๒) วิชาเอกทางภาษาอังกฤษ   

๑ - ๑๖๓๑๕๐๑      การฟ\งและการพูดสําหรับครูภาษาอังกฤษ             ๓(๒-๒-๕) 
         Listening and Speaking for Teachers of English  
 ศึกษา ฝfกการฟ\งและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใชZสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนรูZการฟ\ง 
และพูด  ใหZผลสะทZอนกลับในสถานการณ3จําลองต�าง ๆ ในบริบทการศึกษา 
Study and practice English listening and speaking for communication, 
conduct English listening and speaking learning activities in classroom 
context, reflect on various educational simulations 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๒ - ๑๖๓๑๗๐๑     โครงสรZางหลักภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
        English Structure for Teachers of English) 

 ศึกษาโครงสรZางประโยคและไวยากรณ3ภาษาอังกฤษ เนZนการจัดกิจกรรมการ

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๗๔ 
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เรียนรูZ ในสถานการณ3จําลองต�าง ๆ ในบริบทการศึกษา 
 Study sentence structures and applying grammar in organizing 

learning activities in educational context. 

๓ - ๑๖๓๑๗๐๒      ภาษาศาสตร3และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 

       Linguistics and Digital Literacy for English Language Teaching) 
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร3 และภาษาศาสตร3ประยุกต3 เนZนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูZภาษาอังกฤษที่ประยุกต3ใชZร�วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในบริบททางการศึกษา 
Study linguistics theories and applied linguistics, emphasizing on 

organizing English language learning activities together with applying digital 
literacy in educational context 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๔ - ๑๖๓๒๔๐๖     การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และใชZเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูZ  ๓(๒-๒-๕) 
                  ภาษาอังกฤษ 
       Innovative Material Development and Learning Technology in  
                  English Language Teaching  

ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สรZาง ใชZและประเมินสื่อและนวัตกรรมเพื่อการ
จัดการเรียนรูZภาษาอังกฤษที่หลากหลายเนZนการจัดกิจกรรมการเรียนรูZร�วมกับเทคโนโลยีใน
สถานการณ3จําลองต�าง ๆ ในบริบทการศึกษา 
 Study, select, design, develop, produce, utilize, and evaluate 
innovative materials for various types of English language learning together 
with applying technology in educational simulations 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๕ - ๑๖๓๒๕๐๒   ทักษะการแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
      Translation for Teachers of English  
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการแปล  ฝfกการแปลจากภาษาอังกฤษเป�นภาษาไทย
และภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษ ประยุกต3การแปลเขZาสู�การจัดการเรียนรูZภาษาอังกฤษ 
      Study the principles and procedures of translation, practice 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๗๕ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

translation from English to Thai and Thai to English, and apply translation 
into English learning management 

๖ - ๑๖๓๒๖๐๑   กลวิธีการอ�านสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
      English Reading Strategies for Teachers of English 

ศึกษากลวิธีการอ�านเบื้องตZน การเดาความหมายของคํา คําบอกใบZในบริบท ศึกษา
โครงสรZางประโยคที่ซับซZอน เขZาใจโครงสรZางของบทความ การใชZคําอZางอิงและคําเชื่อม 
ตลอดจนการอ�านเพื่อหาชื่อเรื่อง ใจความสําคัญและรายละเอียดจากบทอ�าน ฝfกทักษะการ
ใชZพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

Study basic reading strategies; guessing words meaning, clue words in 
the context; study complex sentence structures; understand article 
structures; using reference words and conjunctions; reading to identify the 
title, main idea and content of the text; practice of using dictionary. 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๗ - ๑๖๓๒๗๐๔  สัทศาสตร3และสัทวิทยาเบื้องตZนสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕) 
     Phonetics and Phonology for Teachers of English 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ หลักสัทศาสตร3
และสัทวิทยาเบื้องตZน ระบบสัทสัญลักษณ3และการถ�ายทอดเสียง จัดกิจกรรมการเรียนรูZการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ 

Study English sound systems and phonological rules; principle of 
phonetics and phonology; phonetics symbols and pronunciation; conduct 
English pronunciation activities 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๘ - ๑๖๓๓๔๐๗    การวัดและประเมินผลการเรียนรูZภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 
       English Language Assessment  
         ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูZภาษาอังกฤษ  แนวโนZมในการวัด
และประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความกZาวหนZาทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๗๖ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

พัฒนา ทดลองใชZ และวิเคราะห3เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรูZภาษาอังกฤษ 
Study theories and new approaches in English language testing and 

assessment; test design and their validity; advances in language testing  
technology; developing, trialing and analyzing assessment instruments in 
English learning context 

๙  ๑๖๓๓๔๐๘     ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  ๓(๒-๒-๕) 
                   English for Language Proficiency Tests  
     ศึกษาเทคนิคการทําแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช�น TOEFL  IELTS  และ 
TOEIC  และฝfกทําแบบทดสอบเพื่อใหZมีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 
 Study various techniques needed for English Proficiency tests, such as 
TOEFL, IELTS,  and TOEIC; do a variety of relevant tests to prepare learners 
for level B2 in CEFR 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๐  ๑๖๓๓๕๐๓    กลวิธีการเขียนระดับย�อหนZาสําหรับครูภาษาอังกฤษ        ๓(๒-๒-๕) 
       Paragraph Writing Strategies for Teachers of English 

ศึกษาการเขียนโครงสรZางประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบต�างๆ การเขียนใน
ระดับย�อหนZาเชิงเล�าเรื่อง บรรยาย และอธิบายโดยใชZหลักไวยากรณ3 คําเชื่อมประโยค และ
เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกตZอง เนZนการเรียบเรียงความคิด และกระบวนการเขียน ฝfก
ปฏิบัติการเขียนระดับย�อหนZา 
 Study writing different types of sentence structures; writing short 
descriptive, narrative, and expository paragraphs with correct grammar usage, 
conjunctions, and punctuation marks; emphasis on coherence and writing 
process; practice of paragraph writing 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๑ - ๑๖๓๓๕๐๔   การจัดกิจกรรมค�ายและกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะ      ๑(๐-๒-๑) ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�



๑๗๗ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

                 เพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ                                                                           
                 English Camp and Recreational Enrichment Activities for 
                 Teachers of English 

ศึกษาและฝfกวิธีการจัดกิจกรรมค�ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมนันทนาการทั้งใน
และนอกชั้นเรียน  เพื่อส�งเสริมทักษะการใชZภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมต�างๆ เช�น การ
ใชZเกม การทํากิจกรรมกลุ�ม  การระดมความคิด ฝfกทักษะการคิดเชิงสรZางสรรค3 เพื่อการจัด
กิจกรรมทางภาษาอย�างมีประสิทธิภาพ      

Study methods of organizing English camp activities and recreational 
enrichment activities both inside and outside the classroom through English 
activities such as games, group activities, and brainstorming; practice creative 
thinking in effective English language classroom activities 

สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๒ - ๑๖๓๓๗๐๓     หลักสูตรและการจัดการเรียนรูZสําหรับครูภาษาอังกฤษ      ๓(๒-๒-๕) 
                   ในศตวรรษที่ ๒๑ 
                   Curriculum and Language Learning Management for Teachers 
                   of English in the 21st Century 

ศึกษาโครงสรZางหลักสูตร แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับผูZเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับระดับของผูZเรียน โดยเนZนการเรียนรูZแบบเชิงรุก และออกแบบการจัดการเรียนรูZ
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูZเรียนที่หลากหลาย ส�งเสริมสนับสนุนใหZผูZเรียนสามารถเรียนรูZ
กิจกรรมภาษาอังกฤษไดZอย�างมีประสิทธิภาพ 

Study English curriculum structure, approaches, theories and 
principles on language teaching and learning management for students in the 
21st century, create learning activities that is appropriate for the level of 
learners which emphasizing on active learning and design English classroom 
management strategies for various learners which encourage and equip 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๗๘ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

learners with effective models to create successful English learning 
classroom activities 

๑๓ - ๑๖๓๒๕๐๕      การเขียนเชิงวิชาการสําหรับครูภาษาอังกฤษ                ๓(๒-๒-๕) 
         Academic Writing for Teachers of English 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝfกการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทางวิชาการ 
การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 

Study formats, characteristics, and practice English academic writing, 
academic reports and articles in English 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๔ - ๑๖๓๒๕๐๖      วิชาการล�ามเพื่อการประสานงานสําหรับครูภาษาอังกฤษ   ๓(๒-๒-๕)  
         Introduction to Interpreting for Teachers of English  

ศึกษาวิธีการแปลแบบล�ามเบื้องตZน มุ�งเนZนการแปลแบบล�ามชนิดพูดตามในบริบท
ของการประชุม      งานและกิจกรรมต�างๆ ในโรงเรียน วิธีการหาขZอมูลอZางอิงเฉพาะทาง
เพื่อเตรียมนําไปใชZในการแปลล�าม ฝfกการนําทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลมา
ประยุกต3ใชZในงานล�าม อภิปรายเกี่ยวกับการแกZป\ญหาในบริบทของงานล�ามฝfกปฏิบัติงาน
ล�ามโดยใชZภาษาที่เหมาะสมตามบริบท เพื่อพัฒนาทักษะการล�ามเบื้องตZนในบริบททาง
การศึกษา 

Basic translation for communication in school-based or educational 
context such as in school staff meeting or other school related activities; 
skills and research tools for interpreters; application of language and 
translation theories to the interpreting task 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๕  ๑๖๓๒๕๐๗     การพูดในที่สาธารณะสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 
        Public Speaking for Teachers of English 
          ศึกษาการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนแบบต�าง ๆ  โดยฝfกการใชZศิลปะการพูดตาม
หลักวาทศิลป� สุนทรียะแห�งภาษาและหลักจูงใจ  รูZจักใชZภาษา น้ําเสียง ท�าทางที่เหมาะสม

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๗๙ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

กับเนื้อหา  และวัตถุประสงค3ของการพูด  รูZจักใชZเทคนิคและสื่อที่ส�งเสริมใหZการพูดมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อการเป�นพิธีกรโดยใชZภาษาอังกฤษในงานโรงเรียน  และการนําเสนอ
ขZอมูลเป�นภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมการเรียนรูZที่เกี่ยวขZองกับการนําเสนอเป�นภาษาอังกฤษ
 Study the use of English for various types of public speaking with 
focus on rhetoric, persuasive techniques, tone gestures, and body language 
appropriate to the topic and the purpose; practice using visual aids to serve 
the speaking purpose and the effectiveness as a master of ceremony in 
educational context; develop learning activities for oral presentations in 
English 

๑๖  ๑๖๓๒๕๐๘  การจดบันทึก การย�อและการสรุปความสําหรับครูภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
 Note-Taking, Summary and Conclusion for Teachers of English 
 ศึกษาหลักการ รูปแบบ เทคนิคการจดบันทึก การย�อความ การสรุปความ และ
การขยายความ ความรูZทั่วไปของการเขียนคํา ประโยคย�อหนZา การจับใจความสําคัญจาก
การฟ\งสื่อ และการอ�านสารประเภทต�าง ๆ ตลอดจนเขียนสาระสังเขปและบทตัดตอน การ
สรุปเนื้อหา ข�าว รายงาน และโครงการ เนZนการจัดกิจกรรม การเรียนรูZที่ส�งเสริมการเขียน
ย�อและสรุปความจากการอ�าน และการฟ\ง 
 Study principles, patterns, techniques of note-taking, summary, 
conclusion, and explanation; general knowledge of words, sentences, 
paragraphs, writing; practice getting main idea from listening to difference 
media and reading various types of documents as well as practice writing 
abstracts and extracts, and concluding contents, news, report, and projects 
focusing on organizing learning activities for taking notes, writing summary 
and conclusion        

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๗ - ๑๖๓๒๖๐๒      วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  ๓(๒-๒-๕) 
         Literary Works for English Language Teaching  

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๘๐ 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สิ่งที่ปรับปรุง 

ศึกษารูปแบบ และองค3ประกอบบทประพันธ3รZอยแกZวและรZอยกรอง ตีความ 
วิเคราะห3 วิจารณ3งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรูZที่เกี่ยวขZองกับการสอน
อ�านวรรณกรรม 

Study patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze 
and criticize literary works, conduct learning activities, relating to literature 
reading 

๑๘  ๑๖๓๒๖๐๓       วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
          World Cultures for Teachers of English 

ศึกษาและฝfกปฏิบัติการใชZภาษาอังกฤษอย�างถูกตZองและมีประสิทธิภาพ  โดย
ตระหนักถึงการสื่อความหมายที่มีป\จจัยดZานวัฒนธรรมเขZามาเกี่ยวขZอง  วิเคราะห3กฎและ
ป\ญหาในการใชZภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุ�มคนต�างชาติ  ต�างภาษา  และต�าง
วัฒนธรรมใหZสื่อความหมายไดZอย�างมีประสิทธิภาพ 
 Study and practice English for communication appropriately and 
effectively; aware of interpretation which cultural factors are involved; 
analyze English language for communication rules and problems of 
intercultural community in order to interpret effectively 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 

๑๙ - ๑๖๓๒๗๐๖      ไวยากรณ3ขั้นสูงสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
 Advanced Grammar for English Language Teaching 
ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห3โครงสรZางประโยค อนุประโยค และไวยากรณ3 
ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรูZที่เกี่ยวขZองกับไวยากรณ3ขั้นสูงผ�านสถานการณ3จําลองและ
กรณีศึกษา 

 Clauses, sentences (compound, complex, compound-complex), 
active and passive voices, application of English grammar with listening, 
speaking, reading and writing skills, punctuations, inversion, transformation of 
grammar and discourse markers 

ร า ย วิ ช า เ พิ่ ม ใ ห ม�
สําหรับวิชาเอกคู� 



๑๘๑ 

 

 

 



 

๑๘๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๑๘๒ 

  

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน  
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังนี้  
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับการจัดการศึกษาแกนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปน
ตนไป  
  ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับน้ี
แทน  
  ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศกึษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศกึษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศกึษาในวันทําการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  
 

            /หมวด ๑... 



 

๑๘๓ 

  

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิธีการรับเขาศึกษา 

--------------------------------- 
ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

๖.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป  
๖.๒ ตองไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  
๖.๓ ไมถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอกําหนดของหลักสูตร  

ขอ ๗ วิธีการรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ เขาศึกษาทุกระบบการศึกษา
ซึ่งอาจใชวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๒ 

การรายงานตัวเปนนักศึกษา 
--------------------------------- 

ขอ ๘ การรายงานตัวเปนนกัศึกษา  
   ๘.๑ ผูที่สอบคัดเลือกได หรือผูท่ีไดรับการคัดเลือก หรือผูท่ีไดรับการอนุมัติใหยายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผูที่รับการอนุมัติใหเขาศึกษาตอจะตองไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
ตามที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไมไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์การเขาเปน
นักศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ไป  
 
  ขอ ๙ ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนและชําระเงิน
คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว พรอมทั้งตองนําสงหลักฐาน 
การสําเร็จการศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๓ 
การรับยายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ขอ ๑๐ เกณฑการรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขาศกึษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผูขอยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัตทิี่กําหนดไวตามขอ ๖  
    ๑๐.๒.๒ ไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
และมีผลการเรยีนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐  
 

         /๑๐.๓ การเทียบโอน...   



 

๑๘๔ 

  

   ๑๐.๓ การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
หมวด ๔ 

การเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
--------------------------------- 

  ขอ ๑๑ การเขาศกึษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง  
   ๑๑.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแลว อาจขอเขาศึกษาตอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเปนการเพิ่มเติมไดแตตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๖  
   ๑๑.๒ ใหผูประสงคจะเขาศึกษาย่ืนใบสมัครตอมหาวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหดาํเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนและใช
ระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๘ สัปดาหโดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับสองเทาของภาคการศึกษา
ปกต ิสําหรับการจัดการศึกษาใหนักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูรอนใหนบัเปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๒.๒ การคดิหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาค
การศกึษาปกตใิหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกตใิหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายที่ใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบท
วิภาค  
 
 
 

  /ขอ ๑๓...  



 

๑๘๕ 

  

  ขอ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสรางหลักสูตรระดับปรญิญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย  
    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรู
อยางกวางขวางมีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยาง
มีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานได  
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศกึษา  
    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ 
หนวยกิตใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเตม็เวลา  
    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ 
หนวยกิตใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรที่เรียนไมเตม็เวลา  
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนด ๑๕ วัน นบัแตวันที่เปดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  
   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตอปการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และสามารถลงทะเบียน
รายวิชาสําหรับภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต  
   การศกึษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแตละภาคการศกึษาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  
   กรณีนักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิต สําหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือตองการลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑๕ หนวย
กิต สําหรับการศกึษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษาตามวรรคสอง ใหยื่นคํารอง
ขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา  
 

       /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



 

๑๘๖ 

  

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมอนุญาตใหนักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพ่ิมเตมิ ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาตโดยใหพิจารณาเปน
รายกรณ ีโดยคํานึงถึงคณุภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปน
สําคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจใหนักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเปน
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษา
และคาธรรมเนียมอื่นๆที่คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศกึษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะ
กรณ ี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางสวนไดหรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียน
รายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรใหถือวาการลงทะเบียนน้ันตกเปนโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นใหไดรับสัญลักษณ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูไดถา
อาจารยผูสอนยินยอมเปนลายลักษณอักษรและไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองชําระ
คาหนวยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดจะไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ Au  
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวชิา และยกเลิกรายวิชา  
   ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปด
ภาคการศึกษาปกตหิรือภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันเปดภาคฤดูรอน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทําไดกอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะไดรับการ
บันทึกผลการเรียนเปนสัญลักษณ W สําหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไมไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน  
   ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  
 
 
 
 
 
             /หมวด ๘...  



 

๑๘๗ 

  

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศกึษาไดในกรณีตอไปนี้  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร  
    ๑๖.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บปวย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งใหพักการศึกษา  
    ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตตองศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวาให
ยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ตองยื่นใบลาพักการศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศกึษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกวาจะตองชําระคาธรรมเนียมรกัษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  
  ขอ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาที่ประสงคจะขอลาออกตองยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  
 

หมวด ๙ 
การโอนยาย 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๘ การโอนยายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้  
    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะ
เดิมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศกึษา  
    ๑๘.๒.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คณะที่ประสงคจะขอยายไป ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกําหนด  
    ๑๘.๒.๓ การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะ
รับยายไปสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ  
    ๑๘.๒.๔ การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาค
การศกึษา  
    ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดใหนํามา
เทียบโอนไดตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม และนําผลการเรียนไปคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
สาขาวิชาใหมได  
              /ขอ ๑๙...  



 

๑๘๘ 

  

  ขอ ๑๙ การโอนยายประเภทนักศึกษา  
   นักศึกษาอาจโอนยายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นคํารองตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ขอ ๒๐ นักศึกษาที่เขาศกึษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะที่เขาศึกษาจนกวา
จะสําเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาต ิเมืองแกว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘๙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๙๐ 

  

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใหการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน  
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังนี้  
 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
  
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๕ เปนตนไป  
 
  ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับน้ี
แทน  
  ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศกึษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศกึษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศกึษาในเวลาทําการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 
  ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและ
วิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  

  /หมวด ๑...  
 



 

๑๙๑ 

  

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ขอ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ใหประเมินผลทกุรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดผลตองทํา
ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการตางๆ กัน เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาค
การศึกษาและใหมีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหวางภาคการศึกษา ใหอยูระหวางรอยละ 
๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เวนแตรายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไมมี
ภาคทฤษฎีหรือวิชาในทํานองเดยีวกันนี้  
   กรณีสาขาวิชาใด ที่องคกรวิชาชีพไดกําหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไวใหเปนไปตามแนวทางขององคกรวิชาชีพนั้น  
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบในภาคการศกึษาหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง  
   ๖.๓ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในระบบเขาชั้นเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธ์ิสอบ
ปลายภาคในรายวิชาน้ัน และใหอาจารยผูสอนประเมินผลเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  
   ๖.๔ ใหมีการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบ ดงันี้  
    ๖.๔.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรยีน    คาระดับคะแนน  

A    ดีเยี่ยม  (Excellent)     ๔.๐๐  
B+    ดมีาก  (Very good)     ๓.๕๐  
B    ด ี (Good)      ๓.๐๐  
C+    ดพีอใช  (Fairly good)     ๒.๕๐  
C    พอใช  (Fairly)      ๒.๐๐  
D+    ออน  (Poor)      ๑.๕๐  
D    ออนมาก (Very poor)     ๑.๐๐  
E    ตก  (Failure)     ๐.๐๐  
 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบได ตองไมต่ํา
กวา “D” ถานักศกึษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน “E” ตองลงทะเบียนเรยีนซ้ําจนกวาจะสอบได กรณี
ไดคาระดับคะแนนเปน “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุมวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได  
  เวนแต รายวิชาท่ีเก่ียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบผาน ตองไมต่ํากวา “C”  

     /๖.๔.๒ ระบบ...   



 

๑๙๒ 

  

    ๖.๔.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังน้ี  
     ระดับการประเมิน    ผลการศกึษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผานดีเย่ียม  
     P (Pass)     ผาน  
     F (Fail)      ไมผาน  
   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนดเฉพาะของ
หลักสูตร  
    ๖.๔.๓ สัญลักษณ I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณ ใน
รายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ “I” ตอง
ดําเนินการขอรับการประเมนิ เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นในภาคการศกึษาถัดไป ดังนี้  
     (๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปน
ศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลว หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” 
หรือ “F” แลวแตกรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะตองย่ืนคํารองขอสอบ
ปลายภาคพรอมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอตอมหาวิทยาลัย  
      (๒.๑) กรณีอนุญาตใหสอบ นักศึกษาตองไปรับหลักฐานการ
อนุญาตใหสอบไปติดตอขอสอบกับอาจารยประจําวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นภายในภาค
การศกึษาถัดไป หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  
      (๒.๒) กรณีไมอนุญาตใหสอบจะถือวาสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้  
    Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต  
    W (Withdraw) ใชสําหรับกรณี ดังตอไปนี้  
     (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น ไดรับอนุมัติใหยกเลิกวิชาเรียน กอนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไมนอยกวา ๑ สัปดาห  
     (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว  
     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลสมควรใหยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานั้นท้ังหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ  
 
  ขอ ๗ การเรยีนซ้ํา  
   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได “D” หรือต่ํากวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซ้ําได  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรที่นักศึกษาสอบไดผลประเมินเปน “E” หรือ 
“F” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา  

    /ขอ ๘...  



 

๑๙๓ 

  

  ขอ ๘  ผลการประเมินเปน “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไมนํามาคํานวณหาคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ขอ ๙ การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหนวยกิตและคาระดับคะแนน
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด  
   ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การสําเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นําารองขอ
สําเร็จการศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแตวันเปดภาคเรียน  
 
  ขอ ๑๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ตองมีระยะเวลาการศกึษาตามเง่ือนไขตอไปนี้  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน            
๘ ปการศกึษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน          
๑๐ ปการศึกษา  
    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 
๙ ปการศกึษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 
๑๑ ปการศึกษา  
   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆใหเปนไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๖ ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  
 

             /ขอ ๑๒...   



 

๑๙๔ 

  

  ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูอนุมัติผลการศึกษา และใหถือวันท่ี
อนุมัติผลการศึกษาเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
 

หมวด ๓ 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
--------------------------------- 

  ขอ ๑๓ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกตจิะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้  
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศกึษาปกต ิภาคการศกึษาที่ ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน  
    ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ ในภาค
การศกึษาปกต ิภาคการศกึษาที่ ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐ และ ที่ ๒๒ 
นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน  
    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ตอไปนี้  
    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐  
    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพนสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนที่ไมใชโดยการประเมินผล มีดังนี้  
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น  
    ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษาขอใดขอหน่ึงตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไมลงทะเบียนเรียน
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไมไดลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือ กระทําการอันกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
 
 

           /หมวด ๔...   



 

๑๙๕ 

  

หมวด ๔ 
การใหปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมคีุณสมบัติดังนี้  
   ๑๔.๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  
๓.๖๐ ขึ้นไป  
    ๑๔.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ํากวา D หรือไมต่ํากวา P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑดังตอไปนี้  

นักศกึษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ  
   นักศกึษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศกึษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศกึษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  
    ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ 
ขึ้นไปแตไมถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัตติามขอ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔.๓.๑ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะไดรบัเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  
     ๑๔.๓.๑.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐  
     ๑๔.๓.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากวา D หรือ ไมต่ํา
กวา P  
     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน ๗ ภาคการศึกษา  
 
 

 /๑๔.๓.๒ ผูที่สําเร็จ..  



 

๑๙๖ 

  

    ๑๔.๓.๒ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะไดรบัเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  
     ๑๔.๓.๒.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม ไมนอยกวา ๓.๒๕ และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 
๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ขอ ๑๕ นักศึกษาที่เขาศกึษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะที่
เขาศกึษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาต ิเมืองแกว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๑๙๘ 

  

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงไดออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน                     

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒ ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการ

เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๓ ระเบียบน้ีใหใชกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษาที่ ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”      หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศกึษา”     หมายความวา    ผูที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา   การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่ไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความวา   สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรอืหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรอง  

 
ขอ ๕ รายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองไดรับการประเมินผลการศึกษา หรือเปนรายวิชาท่ี

ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแลวไมเกินสิบปนับถึงวันที่เขา
ศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่มีผลการเรียน  
 

ขอ ๖ ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้ 



 

๑๙๙ 

  

(๑) สาํเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) สาํเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลยั 
(๓) ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวชิาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณการทํางานผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามขอ ๖ (๓) (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะตองมีความรูพื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรหีรือเทียบเทาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ขอ ๗ หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ มีดังตอไปนี้ 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอน เวนแตเปน
การเทียบโอนผลการเรยีนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนไดท้ังหมดหรือบางสวน  
    (ก) การเทยีบโอนผลการเรียนแตเพียงบางสวนตองเปนรายวิชาที่ไดรับระดับคะแนน
ไมต่ํากวา C หรือ P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนําเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ท่ีเทียบโอนมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นปและ
ภาคการศกึษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่น  
    (๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเทาที่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรฐัท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการ
เรยีน 
    (๓) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ผานการประเมินผลการเรียนไดไมต่ํากวาระดับ
คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับคะแนน B 
หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไดไมเกินสามในสี่ของ
หนวยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน 
   อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศกึษาตอระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา 



 

๒๐๐ 

  

    (๕) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมและใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 
    ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก
สาขาหนึ่งใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวด
วิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ ๕ มาพิจารณา และใหนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 
    ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทาให
สามารถเทียบโอนผลการเรยีนสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดก่ึงหนึ่งตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด โดยไมนําเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ ๕ 
มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ ใหคณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ขอ ๘ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางานเขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรยีนใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ี เปนหลักเกณฑในการ
ประเมิน 
   (ก) แฟมสะสมผลการเรียนรู 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ 
   (ง) การตอบคําถาม 
   (จ) การสาธิต 
   ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทา
สําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับ B หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุม
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน 
และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนนหรือคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ใหบันทึกไวในระเบียนการ
เรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P(T) ในชองระดับคะแนน 

ขอ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งป
การศกึษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการประเมินการเทยีบโอนผลการเรียน ประกอบดวย 
   (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะขอเทียบ
โอนผลการเรียน  เปนประธาน 
   (๒) อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจํานวนอยางนอยหนึ่ง
คนแตไมเกินสามคน โดยคาํแนะนําของคณบดีตาม (๑) เปนกรรมการ 



 

๒๐๑ 

  

   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เปนกรรมการและ
เลขานุการเมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอ ๑๑ นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เวนแต 

  (๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ไดรับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชาและโอนหนวยกิตท่ีเคยศึกษามาแลวทั้งหมด  

ขอ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบตองดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชําระ
คาธรรมเนียมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแตกรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกลาวอีกไดแตไมเกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
การศกึษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ใหดําเนินการขอเทียบโอนไดตั้งแตภาค
การศกึษาแรกจนถึงวันสุดทายของกําหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา    

ขอ ๑๓ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทั้ง

ใหมีอํานาจชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใชระเบียบนี้  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแกว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๒ 

  

 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

--------------------------------------- 
 

ดวยเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหสาขาวิชา หลักสูตรตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยนําไปใชประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ระเบียบไวดังน้ี 

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ขอ ๒. ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
และใชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๓. ใหยกเลิกความในขอ ๗ วรรคหา แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา ใหสามารถเทียบ

โอนผลการเรียนสําหรับรายวิชา หรือกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดไมเกินกึ่งหนึ่ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรไีดท้ังหมดโดยไมนําเงื่อนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ 
๕ มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา” 

ขอ ๔. ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนผูรกัษาการตามระเบียบนี้ 
  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแกว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๓ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐  
และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

๒๐๔ 

  

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-------------------------- 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรเพื่อใหนักศกึษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนไดมากขึ้น 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ พ.ศ  ๒๕๕๐ 
ใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 ขอ ๓ การเปดภาคฤดูรอนใหถือเปนภาคการศึกษาไมบังคับ   ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘  
สัปดาห  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาใหเทากับสองเทาของภาคการศกึษาปกติ 
 ขอ ๔ การเปดภาคฤดูรอน มีความมุงหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปด
สอนไดมากขึ้น 
  ๔.๒ เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศกึษารายวิชาท่ีไมอาจเรยีนไดหรือเรียน
แลวสอบไมผานในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพื่อใหนิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสนใจไดมีโอกาสศึกษา
รายวิชาที่เปดสอน 
 ขอ ๕ การเปดสอนรายวิชาในภาคฤดูรอน จะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้   การเปดสอนรายวิชา
ใหอยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ การลงทะเบียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการ
เสนอใหไดรับปรญิญาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ขอ ๗ การดําเนินการสอน อาจารยผูสอนคนหนึ่งจะสอนไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง 
 ขอ ๘ ในระหวางที่ยังมิไดวางระเบียบออกขอบังคับคําสั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตาม
ขอบังคับฉบับนี้ ใหนําระเบียบขอบังคับ หรือประกาศที่กําหนดไวสําหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใชบังคับโดย
อนุโลมทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ขอ ๙ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน สําหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
และใหจายคาตอบแทนการสอนตามอัตราคาสอนภาคปกติ 
 
 
 
 

 



 

๒๐๕ 

  

 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๖   กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                 
                                                                                          (นายสุวิทย   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐๖ 

  

 

                                  

                 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วาดวย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ดวยเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือแกไขหลักเกณฑการจายอัตราคาใชจายการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีใหมีความเหมาะสม และคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออก

ระเบียบไวดังน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาค

ฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความนี้แทน 
“ขอ ๙ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีใหเปนไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภาคปกติ    
 หลักเกณฑวิธีการจายคาตอบแทนการสอนและคาดําเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ขอ ๔ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

             (นายสุชาต ิเมืองแกว)  
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 
 
 
 

 



 

๒๐๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐๘ 

  

 

ท่ี ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 
 

                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------- 

 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี ้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ขอ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการดานวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให

เปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดระบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเนนการบริหารแบบองคคณะบุคคล โดยใหมีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ไดแก 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหนาที่ท่ีชัดเจน และสามารถประสานความรวมมือกันใน
ระหวางคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการคณะ
ตางๆ มีดังนี ้ 

๒.๑ คณะกรรมการประจําหลักสูตร  
      ประกอบดวยคณะบุคคล จํานวน ๕ คน ที่มีรายชื่อเปนอาจารยประจาํหลักสูตร  
      ๒.๑.๑ การไดมาซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา

เสนอชื่อประธานกรรมการและใหประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไมมีผูเสนอชื่อ
ประธานกรรมการ ใหคณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป  
๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามประธาน

กรรมการ 
๓) การพนจากตําแหนงของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  



 

๒๐๙ 

  

ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปด หรือไมมีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณอีื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรใหพนจากตําแหนง  

๒.๑.๓ บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
    ใหมีหนาที่ท่ัวไปตามขอ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหนาที่ตอไปนี้  
๑) กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
๒) จัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอชื่อและขอมูลรายละเอียดของผูทําหนาที่อาจารยผูสอน 

อาจารยที่ปรึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ อาจารยประจําสังกัดหลักสูตร ตลอดจนกํากับ ควบคุม ดูแลการ
เรยีนการสอน ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาทหนาที่
ตอคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคณะในการจัดอาจารยนิเทศก 
และแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาหองปฏิบัติการของหลักสูตรใหไดมาตรฐานและพรอมใชงาน  
๙) ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่กําหนดไวในหลักสูตร (มคอ.๒)  
๑๐) ทําหนาที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริหารหลักสูตร  
๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผูสาํเร็จการศกึษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป  
๑๔) เผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปดวย  
๑) คณบดี            ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดีฝายวิชาการ          รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารยในสภาวิชาการ         กรรมการ  
๔) หัวหนาภาควิชา (ถาม)ี          กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจาํหลักสูตร ทุกหลักสูตร        กรรมการ  
๖) หัวหนาสํานักงานคณะ          กรรมการและเลขานุการ  
 
 



 

๒๑๐ 

  

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑) กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานดานวิชาการของคณะใหสอดคลอง

กับ นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) จัดทําขอมลูศักยภาพของอาจารยในสังกัดคณะและอาจารยพิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรบัผิดชอบของคณะเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังประธานและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียนและควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารยผูสอน จัดอาจารยนิเทศก และอาจารยประจาํ

สังกัดหลักสูตร  
๘) ใหคําปรึกษางานดานวิชาการและเสนอความเห็นแกคณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารยในคณะ  
๑๐) แตงตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใดๆ อัน

อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต  
๑๒) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย  
๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ          ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  
๓) ผูอํานวยการสาํนักวิชาศึกษาทั่วไป          กรรมการ  
๔) ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  
๕) รองผูอํานวยการสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและ 

      ผูชวยเลขานุการ 
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

ใหมีบทบาทและหนาท่ีในงานตอไปนี้  
๑) กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตอมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาดาํเนินการใหมีการใชบุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอนอยาง

เต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศกึษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม  
๗) ใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการของ 

มหาวิทยาลัย  



 

๒๑๑ 

  

        

๘) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ  
๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแกไขระเบียบขอบังคับที่เอื้อตอการดําเนินงานทางวิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการทุกคณะดําเนินการโดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
          
              
                                                 
                                                                     (ผูชวยศาสตราจารยสนิท เหลืองบุตรนาค)  

  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 



 

๒๑๓ 

  

 



 

๒๑๔ 

  

 



 

๒๑๕ 

  

 



 

๒๑๖ 

  

 
 

 

 

 
 



 

๒๑๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป องิสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๒๑๘ 

  

 



 

๒๑๙ 

  

 



 

๒๒๐ 

  

 



 

๒๒๑ 

  

 



 

๒๒๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ ๔ ป  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๒๓ 

  

 



 

๒๒๔ 

  

 



 

๒๒๕ 

  

 



 

๒๒๖ 

  

 



 

๒๒๗ 

  

 



 

๒๒๘ 

  

 



 

๒๒๙ 

  

 



 

๒๓๐ 

  

 



 

๒๓๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกคู สาขาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 
 
 
 

 



 

๒๓๓ 

  



 

๒๓๔ 

  



 

๒๓๕ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ฐ  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกคู สาขาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 



 

๒๓๖ 

  

 



 

๒๓๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรภายนอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกคู สาขาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 



 

๒๓๘ 

  

 



 

๒๓๙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๔๑ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล:       นางนัยนา  อรรจนาทร 
ตําแหนงทางวิชาการ:    รองศาสตราจารย 
วุฒิการศกึษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
นัยนา อรรจนาทร.  (2561). แนวทางการพัฒนาแหลงเรียนรูในวัดของชุมชน: กรณีศึกษาตําบลชัยพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัด

เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 
1 “มนุษย – สังคม : นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่นสูสากลตามศาสตรพระราชา”, หนา 135 - 148. 14-15 
กันยายน 2561. สุรินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. 

นัยนา  อรรจนาทร, กนกพร นาสมตรึก ซมิโิอนิกะ, อํานวย อรรจนาทร, และอรนุช แสงสขุ.  (2561, มกราคม – มีนาคม).  
ของเลนและเกมสงเสริมการอาน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 13 (43) : 1-12.  

นัยนา อรรจนาทร, ไทยโรจน พวงมณี, วิระ อิสโร, และอรนุช แสงสขุ.  (2562). แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวชิาการ ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2562 วิจยัและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ย่ังยืน, หนา 1106 – 1113. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย.  

นัยนา อรรจนาทร, ไทยโรจน พวงมณี, วิระ อิสโร, และอํานวย อรรจนาทร.  (2562). ผาสาดลอยเคราะห : อตัลักษณ ศิลปะ
พ้ืนบาน วิถีชีวิตกับกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่การทองเท่ียว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. ใน 
เอกสารประกอบการประชุมวชิาการระดับชาติ ศลิปกรรมวิจัยคร้ังที่ 5 “ศลิปะสรางโลก” เลมที่ 2, หนา 1009-
1019. 12 – 13 กรกฎาคม 2562. ขอนแกน : โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร.  

นัยนา อรรจนาทร, อํานวย อรรจนาทร, และอรนิต ประนมไพร. (2559). การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนในจังหวัดเลย: กรณีศึกษา
ตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, (ฉบับพิเศษ ประจําป 2559) : 377-
388. 

อํานวย อรรจนาทร, นัยนา อรรนาทร, อภิฤดี จันทะเดช, และปาริชาติ แสงระชัฎ.  (2559). สภาพการใช 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน  
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ชื่อ “การสรางสรรค

นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปญญาในการบริการวิชาการสู
ความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน”, หนา 138 – 139. 22 – 24 พฤศจิกายน 2559. 

 บุรีรมัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ .ศ.  

ปร .ด.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๓ 
กศ .ม.   บรรณารักษศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ๒๕๓๔ 
ค .บ.   บรรณารักษศาสตร  วิทยาลัยครูสุรินทร ๒๕๓๑ 



 

๒๔๒ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ – สกุล  :   นางกนกพร นาสมตรกึ ซิมิโอนิกะ 
ตําแหนงทางวิชาการ :   อาจารย 
วุฒิการศกึษา  : 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
นัยนา  อรรจนาทร, กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ, อํานวย อรรจนาทร, และอรนุช แสงสขุ.  (2561, มกราคม 

– มีนาคม).  ของเลนและเกมสงเสริมการอาน.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 13 
(43) : 1-12.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สําเร็จการศกึษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  
PhD Archives and Records Management University of Liverpool, UK ๒๕๖๐ 

MARMI Archives and Records Management   
International Pathway 

University of Liverpool, UK ๒๕๕๕ 

DILL Digital Library Learning Oslo University College, Norway 
Tallinn University, Estonia 
Parma University, Italy 

๒๕๕๒ 

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
วิชาโท ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๔๘ 



 

๒๔๓ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล:        นางสาวปารชิาต ิ แสงระชัฎ 
ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 
วุฒิการศกึษา: 

 

ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ธราธร ชอบไร, สุชาดา พรหมโคตร, วิชัย พัวรุงโรจน, และปารชิาติ แสงระชัฎ.  (2562). ระบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส : Electronic book system. ใน รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

PULINET 2019 โดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวน

ภูมิภาค (PULINET). 9-10 มกราคม 2562. ชลบุรี : โรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน. สืบคนจาก 

http://pulinet2019.buu.ac.th/Documentation/Proceeding/Oral/IT/5.pdf 

ปาริชาติ แสงระชัฎ.  (2559, ตุลาคม – ธันวาคม). บริการสารสนเทศในหองสมุดยุคดิจิทัล.  วารสารวิจัย 
 และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11 (38) : 1-10.  
อภิฤดี จันทะเดช, วิชัย พวัรุงโรจน, ปาริชาติ แสงระชัฎ, และสุชาดา พรหมโคตร.  (2562). การจัดการความรู 

การสืบคนสารสนเทศออนไลน: Knowledge management, information searching online. ใน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2019 โดย สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา และขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET). 9-10 มกราคม 

2562. ชลบุรี : โรงแรมเดอะไทด รสีอรท บางแสน. สืบคนจาก 

http://pulinet2019.buu.ac.th/Documentation/Proceeding/Poster/KM/17.pdf 

อํานวย อรรจนาทร, นัยนา อรรนาทร, อภิฤดี จันทะเดช, และปาริชาติ แสงระชัฎ.  (2559). สภาพการใช 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน  

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ชื่อ    

“การสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา คลัง

ปญญาในการบริการวิชาการสูความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน”, หนา 138 – 139.                  

22 – 24 พฤศจิกายน 2559. บุรีรัมย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สําเร็จการศกึษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  
ศศ .ม.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๕๒ 

ศศ .บ.  บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๔๐ 



 

๒๔๔ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล:        นางสาวอรนิต  ประนมไพร 
ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 
วุฒิการศกึษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
ไทยโรจน พวงมณี, ปยาพร อภิสุนทรางกูร, ปทมา ปญญาใส, ตันติกร โนนศรี, อรนิต ประนมไพร, ศรีจิตรา  

นวรัตนาภรณ, ณศิริ ศิริพรมิา และมัสยา ราชวงษ. (2561). การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวม 
สําหรับการจัดการทองเท่ียวชุมชนในเขตจังหวัดเลยหนองบัวลําภูและสกลนคร. ใน รายงานสืบ 
เน่ืองจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการประจําป 2561 “การบูรณาการ 
ภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”, หนา 1286-1296. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย :  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
นัยนา อรรจนาทร, อํานวย อรรจนาทร, และอรนิต ประนมไพร. (2559). การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนในจังหวัด

เลย: กรณีศึกษาตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, 
(ฉบับพิเศษ ประจําป 2559) : 377-388. 

อรนิต ประนมไพร.  (2561).  การศึกษาสภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชมุชนตําบลเสอเพลอ 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานีสูแนวทางการสงเสริมและการพัฒนา.  ใน รายงานสืบ 
เน่ืองจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการประจําป 2561 “การบูรณาการ 
ภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”, หนา 1471-1478. 23 กุมภาพันธ 2561. เลย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 

  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป พ .ศ.  

ศศ .ม.  การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๕๗ 

ประกาศนียบตัรบัณฑิต  วิชาชีพคร ู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ๒๕๕๓ 
ศศ .บ.  สารสนเทศศาสตร  

(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ๒๕๕๒ 



 

๒๔๕ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล:        นางสาวฐรัณภรณ  ธนานิธิกุลโรจน 
ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 
วุฒิการศกึษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
พัชรนิทร  ดวงศร,ี และฐรณัภรณ  ธนานิธิกุลโรจน.  (2562). การพัฒนาทักษะการสะทอนคิดในการสอน 
 ภาษาอังกฤษดวยการบวนการชี้แนะทางปญญา: กรณีศึกษานักศึกษาเอกภาษาอังกฤษชัน้ปที่ 5  
 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 30 (2) : 40-52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สําเร็จการศกึษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  
ศศ .ม.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒๕๕๔ 

ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๒๕๔๖ 



 

๒๔๖ 

  

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและภาษาอังกฤษ 

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล:        นางสาวนันทนิตย บุตรปาละ  
ตําแหนงทางวิชาการ:    อาจารย 
วุฒิการศกึษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
 

นันทนิตย บุตรปาละ.  (2563).  การพัฒนาทักษะการฟง-พดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใชสถานการณจาํลอง. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
 14 (1) : 1-15. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา 
สําเร็จการศกึษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  
กศ .ม.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ๒๕๕๐ 

ศศ .บ.  ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๒๗ 



 

๒๔๗ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ณ 
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

๒๔๘ 

  

 

 

 
 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 

โดยที่เปนการสมควรยกเลิกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๖         
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.  
๒๕๔๘ 

(๒) ขอบังคับคุรสุภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ   
วิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ   
วิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับที่ ๒) 

ขอบังคับคุรุสภาฉบับใดอางอิงขอบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแลวตามวรรคหนึ่ง 
รวมทั้งระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตขอบังคับดังกลาว ใหถือวาอางอิงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือขอบังคบัคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน      

และการสงเสริมการเรยีนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

“สถาบัน” หมายความวา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือ
หนวยงานที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

 



 

๒๔๙ 

  

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศกึษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญาท้ังของรฐัและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวา
ปริญญาท้ังของรฐัและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการศึกษาใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศกึษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ
ปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเป าหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความ
ชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดข้ึนเปนแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง 
และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซึ่ง
เกียรติและศักดศรแีหงวิชาชีพ 

ขอ ๕ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

 

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรสุภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 
๑) ความเปนคร ู



 

๒๕๐ 

  

๒) ปรัชญาการศกึษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาสาํหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
๑๐) การประกันคุณภาพการศกึษา 
๑๑) คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดงัตอไปนี้ 

๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ ดังตอไปนี้ 
๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา 

หมวดหรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางานหรือตําแหนงบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป 
 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศกึษา 



 

๒๕๑ 

  

๔) การสงเสริมคุณภาพการศกึษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ ดังตอไปนี้ 
๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ 
๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 
๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงมาแลว ไมนอยกวาสามป หรือ 
๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณการ

บริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 
๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีมี
ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกันมาแลวไมนอยกวาแปดป 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่ครุุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ ดังตอไปนี้ 
๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือมี

ประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษา
รวมกันมาแลวไมนอยกวาหาป 

๒) มีผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร 
ขอ ๑๐ สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู

และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการครุุสภากําหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพคร ูตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
๓) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 



 

๒๕๒ 

  

๔) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคโดยเนนผล

ถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
๙) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
๑๐) รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
๑๑) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
๑๒) สรางโอกาสใหผูเรยีนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

      ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยู 
เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 
  ผูเรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศกัยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 
๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 
๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
๙) รวมมอืกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได 
๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
    วิชาชีพทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูรับการนิเทศ 
๓) มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา 
    อยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 
๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูรับการนิเทศ 
๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพสูงไดอยางเปนระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
๙) รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 



 

๒๕๓ 

  

๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 
๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๑๕ ขอบังคับน้ีไมกระทบสิทธิและหนาที่ของบรรดาผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ขอ ๑๖ ใหสถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไมแลวเสร็จตามขอบังคับนี้ ยังคงใชหลักสูตรตาม
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางกอน ทั้งนี้ตองไมเกิน
สามปหลังจากวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีตองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตใหมาขอข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสรจ็ภายในหาปนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาใหการ
รับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใชเปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุ
สภาใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ได
ภายในหาปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาใหการ
รับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชเปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ไดภายในหาปนับแตวันที่ขอบังคบันี้ใชบังคับ 

 
 
 

              ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
     (ศาสตราจารยไพฑรูย สินลารัตน) 

                             ประธานกรรมการครุุสภา 

  



 

๒๕๔ 

  

หนา ๑๓ 
 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ขอบังคับคุรสุภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                                

แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา    
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี                  
วาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ             
ไวดงัตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบังคบันี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา                 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตองการข้ึนทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ใหมาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและผานการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพครู               
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปน    
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดภายในหาปตามที่กําหนด ในขอบังคับคุรุสภา             
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพนกําหนดแลวไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ           
วิชาชีพครูได 

กรณีผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผานการรับรองมาตรฐานความรูครบเกามาตรฐาน         
แตยังขาดประสบการณวิชาชีพครู ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรู               
และประสบการณวิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไดผานการรับรอง     
ประสบการณวิชาชีพครูแลว ใหสามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได       
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพนกําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได               

ผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา            
และผูบริหารการศึกษาไดภายในหาปนับแตวันที่ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ใชบังคับ 

 



 

๒๕๕ 

  

หนา ๑๔ 
 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ผูมีคุณวุฒิไม ตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภา                   
ใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘      
สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกไดภายในหาปนับแตวันที่     
ขอบังคับครุสุภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใชบังคับ” 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการครุุสภา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕๖ 

  

หนา ๒๗ 
 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ขอบังคับคุรสุภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)            
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ           
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖         

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใช          
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีตองการขอรับใบอนุญาต ใหมาขอรับ 
ใบอนุญาตได 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและผานการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพครูตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดภายในหาปตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวย       
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพนกําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครไูด       

กรณีผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผานการรับรองมาตรฐานความรูครบเกามาตรฐาน          
แตยังขาดประสบการณวิชาชีพครู ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรู               
และประสบการณวิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไดผานการรับรอง 
ประสบการณวิชาชีพครูแลว ใหสามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได      
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพนกําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 

ผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่น                
ที่คุรุสภาใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา            
และผูบริหารการศกึษาได 

 
 
 



 

๒๕๗ 

  

หนา ๒๘ 
 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 
ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศกึษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาใหการรับรอง

ตามขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปน
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกได”  

 
 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการครุุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕๘ 

  

 
ขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ในสวนของวิชาชีพครูเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                        
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ         
คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ”      

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในขอ ๔ แหงขอบังคับคุรุสภา                  
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับ

ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รวมท้ังผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบ      

วิชาชีพได” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ       

หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          

รวมทั้งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงค           

และเปาหมายการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังตองฝกฝนพัฒนาตนเองใหมี ทักษะ                 

หรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดข้ึน  

เปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผูตองการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ

ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่ง

เกียรติและศกัด์ิศรีแหงวิชาชีพ” 



 

๒๕๙ 

  

 ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพครู  ตองมีคุณวุฒิไม ตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา            
หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ อ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ดังตอไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู ตองมีความรอบรูและเขาใจในเรื่อง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษา 

ในการวิเคราะหและพัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

จัดการเรียนรู 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
(๕) การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติ         
การสอน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการครุุสภากําหนด ดังตอไปนี้ 

(๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข อ ๕  ให ยก เลิ กความในขอ  ๑๐ แห งข อ บั งคับคุ รุ สภา  ว าด วยมาตรฐาน วิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด” 

ข อ ๖  ให ยก เลิ กความในขอ  ๑๑ แห งข อ บั งคับคุ รุ สภา  ว าด วยมาตรฐาน วิชาชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดงัน้ี” 
(ก) การปฏิบัติหนาที่คร ู

(๑) มุงม่ันพัฒนาผูเรยีน ดวยจิตวิญญาณความเปนครู 
(๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพลเมือง      

ที่เขมแข็ง 
(๓) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 
(๔) สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝเรยีนรู และผูสรางนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองใหมคีวามรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 



 

๒๖๐ 

  

(ข) การจัดการเรียนรู 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู สื่อ การวัดและประเมินผล       

การเรียนรู 
(๒) บูรณาการความรูและศาสตรการสอนในการวางแผนและจัดการเรียน               

รูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด และมคีวามเปนวัตกร 
(๓) ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคณุภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน           

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 
(๕) วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลให เกิดประโยชน            

ตอการเรียนรูของผูเรียน 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 
(ค) ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

(๑) รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค 

(๒) สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูที่
มีคุณภาพของผูเรียน 

(๓) ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 

(๔) สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ขอ ๗ ขอบังคับฉบับนี้ไมกระทบสิทธิและหนาที่ของผูไดรับและผูขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป 
     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการครุุสภา 

 
 
 
 
 
 



 

๒๖๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ด 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๖๒ 

  

หนา ๑๒ 
 เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา          ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา          
ของแตละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี           
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          
ระดับอุดมศกึษาดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ  
คณะกรรมการการอุดมศกึษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร           
(หลักสูตรสี่ป) ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ                  
สาขาศกึษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ                    
สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) ตองมุงใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองคประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร           
และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ          
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา         
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศกึษานั้นเปนที่สุด 

         
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 
  



 

๒๖๓ 

  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสีป่) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๒๖๔ 

  

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศกึษาศาสตร 
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 
 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา   

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน      
จัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไว     
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้ 

๑.๑ กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
๑.๔ กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
๑.๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุมสาขาวิชาสงัคมศกึษา 
๑.๗ กลุมสาขาวิชาสขุศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 
๑.๙ กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุมสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุมสาขาวชิาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุมสาขาวชิาการศกึษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุมสาขาวชิาการศกึษาตลอดชีวิตและการศกึษาเพือ่ชุมชน 
๑.๑๔ กลุมสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุมสาขาวชิาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ 

เพิ่มเตมิในอนาคต 
 

รายละเอยีด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 
ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

 

๒. ช่ือปริญญาและวิชาเอก 
การระบุชื่อปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อ

ปริญญาพ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปรญิญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยัง



 

๒๖๕ 

  

มิได   กําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรท่ีวาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากร     

ทางการศึกษากอนประจําการและสงเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการใหมีความรูและมี   
สมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูยึดมั่นในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครู ประกอบกับรัฐไดกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ เปน
คนเกง และคนด ีมีขีดความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการสรางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา    
หลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู       
ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูที่มีคุณภาพที่นําไปสูการสรางกําลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง 
ยุทธศาสตรชาติ 

ดวยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ             
ตอการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมที่เปนศาสตรบูรณาการ และ 
ขามวัฒนธรรม เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนท่ีการสราง 
หลักสูตรใหมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับน้ี จึงจัดทําข้ึนโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบวามีความซาซอน    
ของโครงสรางรายวิชา รวมท้ังอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลที่มีความกาวหนา   
ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณของผูเกี่ยวของในการพัฒนา    
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการ
ไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครูเปนหลักสูตรบูรณาการ และเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ   
มากกวาหลักสูตรอิงเนื้อหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียน ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนองความตองการของการใชครูในโลก  
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสรางหลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู      
มีอิสระในการสรางหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณและสภาพบริบทเชิงพื้นท่ีของสถานศึกษา           
โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม ตลอดจนกําหนดโครงสราง
หลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสะทอนอัตลักษณของผูเรียน ๔) การสงเสริมการจัดทําหลักสูตรรายวิชา             
ท่ีทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูในโลกดิจิทัล          
๕) การสงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทําใหผูเรียนมีสมรรถนะ     
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  
๖) การสงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เขมขนเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมาย    
ของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
๔.๑ มีคานยิมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึก   

ถึงตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูที่เขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดม่ันใน       

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาที่ตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต   



 

๒๖๖ 

  

รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตนและทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด
ขั้นสูงมีความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก     การสรางสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร 
มุงมั่นมานะ บากบั่น ใฝเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูและรอบรู 
ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห         
การคิดข้ันสูง มคีวามฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มสีวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชี
ครู สามารถแสวงหาความรู พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล 

๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียน         
เกิดการเรียนรูและมีความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผูเรียน  ที่มีความแตกตางกัน สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพื่อพัฒนา    การเรยีนรูของผูเรียน ตลอดจนนาํไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม 

๔.๖ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถิ่น มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก  
สากล รูคุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถิ่น มีจิต
อาสา และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตองรูถูก รูผิด รูชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําที่ไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูตามที่ครุุสภากําหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
๕.๑ ดานคณุธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยตองานที่
ไดรับมอบหมายทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืนมี
ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดาํเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม



 

๒๖๗ 

  

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
๕.๒ ดานความรู 

๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาท ิคานิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 
การวัดประเมินการศกึษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด
ประเมิน ทกัษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการ
ประยุกตใช 

๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหความรูและ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรยีนรูและเน้ือหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบทาย 

๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

๕.๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและนา
มาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 
๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลที่

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองต่ืนรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทดัฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดรเิริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 
๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมทั้งการถายทอดความรู
แกชุมชนและสังคม 

 



 

๒๖๘ 

  

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางสังคม 
๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผดิชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
๕.๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถชี้

นาและถายทอดความรูแกผูเรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเรว็และถูกตอง 

๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ 
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม 

๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางานการ
ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 

๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน แหลงการเรยีนรูแบบเปดไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพื้นที่ 

๕.๖.๒ สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี
ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ทั้ง
ผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนที่มีขอจํากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู
ผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทาได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซี่อสัตยสุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด 

๕.๖.๔ สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ
สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ออํานวยความสะดวกและรวมมือ
กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคดิและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 



 

๒๖๙ 

  

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหลานี้มา
ใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรยีน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
คุรุสภา 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ 
๒.๑ วิชาชีพคร ูไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยมีจํานวนหนวยกิต      

ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังน้ี 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบงเปน ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) วิชาเอกเดี่ยว ใหเรยีนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต และใหผูเรียนเลอืกเรียนในรายวิชา

ท่ีเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๒๐ 
หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา  
๘๐ หนวยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต 
๒) วิชาโท ใหเรยีนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวท่ีเตรียมผูจะไปเปนครูระดับมัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก    
จากคณะท่ีเปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออยางนอยดํารงตาแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพื่อสรางความ     
เขมแข็งเชิงเน้ือหาสาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิตอไป 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
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การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรตองใหความสําคัญกับ
การออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เนน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครจูากบทเรียนที่ผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความกาวหนาในการผลิตครูหลักสูตร
ผลิตครูตองมีจุดเนนท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
เพื่อใหกาวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills) ที่เปน
สมรรถนะสําคัญในการสรางประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํางานจริง
นอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียน
มีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุกสภาพบริบทของผูเรียนและพื้นท่ี การบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตร
และผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม 
 

๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 
ผลลัพธของการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรู

ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ
กับวิชาชีพครูมาใชในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนที่แตกตางกันกลุมวิชา
แกนหรือวิชาชีพครูบังคบัมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาสาํหรับครูเพื่อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวตักรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู 
ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ

เปนการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ 

๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชพีครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 
๓) กิจกรรมสงเสรมิความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
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๖) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมสงเสรมิวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมสงเสรมิวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
๙) กิจกรรมสงเสรมิสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชา
และหลักสูตรการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
ตลอดจนจัดการศึกษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
กําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและ
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ใหมีความรอบรู

อยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ขอ ๙.๑ ทั้งน้ี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ 
หนวยกิต 
 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบันดาลใจและ

สงเสริมใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูและ
สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดาน
ความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู อาท ิ

(๑) การเรียนรูจากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม 
(๓) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 
(๕) การเรียนรูแบบรวมมือ 
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(๖) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ 
(๗) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๙) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
(๑๐) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพื้นฐาน 
(๑๑) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
(๑๒) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
(๑๓) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(๑๕) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
(๑๗) การเรียนรูโดยวิธีโสเครตสิ 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการ

ประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับเน้ือหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของ
การวัดและประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการ
วัดและประเมินเปนกลไกหรือเครื่องมือท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง 
และมีขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเก่ียวของใน
หลักสูตรมีขอมูลสารสนเทศในการเตรียมความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู อาท ิ

(๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
หรือในหองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปน
คร ูฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพื่อน พอแมผูปกครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 
(๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณ

ความเปนคร ูทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(๕) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเน้ือหารายวิชาท่ีเนนทฤษฎี 
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา

คนควา การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการ

ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ครุุสภากําหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมตากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติ

ท่ีดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 
การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยให

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนาเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของ
ความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 

 

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรทีี่มีผลใชบังคับในปจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครยูังจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมิน
ศาสตรวิชาชีพครูตามท่ีกําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการ
เรยีนรูความรูตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทาง
เทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค รวมแลวไมนอยกวา 
๖๐ ชั่วโมง และ 

๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีที่ผูสอนมีประสบการณ
นอยกวา ๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนที่มีประสบการณการ
สอนตั้งแต ๓ ปข้ึนไป และ 
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๓) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการที่เก่ียวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน เชน ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรมผลงาน
สรางสรรค อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ท่ีมีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปยอนหลัง และ 

๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศกึษาอยางนอย ๑ ป
กรณีที่ยังไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณ
การสอนอยางนอย ๑ ป ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ใหนับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ
คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถทักษะ
ดานตางๆ ที่เหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
๑๓.๑ คณาจารยใหม 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครูดานศาสตรวิชาชีพครูการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่

เก่ียวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยที่มีประสบการณในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับคุณวุฒิ

และการแตงตั้งอาจารยพี่เล้ียงเพื่อใหคาแนะนาและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 

๑๓.๒ คณาจารยประจาํการ 
๑) การพัฒนาดานการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและ
ตางประเทศสงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเขาสูตาแหนงทางวิชาการ
สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ 

๓) การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงนิทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพเพื่อใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 
 

๑๔. สถาบันผลิตและพฒันาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีบทบาทหนาที่หลักในการผลิตครู

ตองมีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หนวยงานที่เปนสถาบันการผลิตและพัฒนาครูตองกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจมีแผนกล

ยุทธและมีบทบาท หนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก 
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๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอ่ืนท่ีไมไดทําหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนท่ี มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชให
สามารถดําเนินการตอไปได โดยใหสถาบันผลิตและพัฒนาครูท่ีมีหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปน
ภารกิจหลักเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตรและตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) หองเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณใน
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิตส่ือ
การสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลปหองปฏิบัติการ
ศิลปะ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมท้ังหองปฏิบัติการอื่นๆ ที่จําเปนตามหลักสูตรวิชาเอกที่เปดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน 
๔) หองสมุด ที่ประกอบไปดวยสื่อตางๆ เชน ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ มี
ความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปดสอน 

๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครู
กับสถานศึกษาที่เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพี่เลี้ยงและ/
หรือผูสอนงานท่ีมีคุณภาพ เปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับ
ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปนสาํหรับการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู/
อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริงรวมทั้งมี
กลไกสรางระบบคณุธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย 
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคณุภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ี

สอดคลองกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธดานผูเรียนการ
ประกันคุณภาพอาจารย การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนของผูเรียน 

ท้ังนี ้ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใช
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซึ่งระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง 



 

๒๗๖ 

  

สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใน
เกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตอไป 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑ
ขั้นต่ําของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้ง
สอดคลองกับความตองการของการใชครูของประเทศ 

ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่สถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑขั้นต่ําตามที่แตละหลักสูตรกําหนด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู เรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผู เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษตากวาเกณฑขั้นต่ําที่สถาบันกําหนด ใหสถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

ในปที่ ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑข้ันต่ําของ
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกําหนด
อัตราสวนรอยละของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําตามท่ี
หลักสูตรกําหนด เพื่อใชในการกํากับ ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษไดในการปฏิบัติงานจริง 

ใหสถาบันกําหนดเปาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ที่ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสูการปฏิบัติ 
การจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีผลลัพธที่พึงประสงคควรใหความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษาท่ี

เปนฐานการจัดการเรียนรู เชน ปรัชญาการศกึษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-
constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งตองเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
ตัวอยางแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังน้ี 

๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวย

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคณุวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนิน
กาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในแบบ 
มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแลว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการให
บัณฑิตสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ 
อ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบันฯ หรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ



 

๒๗๗ 

  

รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดทั้งนี้ ตอง
จัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคณุวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหคณาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.
๓รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง

สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงานใหชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ 
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนา
อาจารยอยางชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอ่ืนเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสงเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผูสอนและผูเรียนท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใชในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลก
ปจจุบันและอนาคต 

๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุมวิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนได
อยางอิสระทั้งจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต      
ท้ังน้ี การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อใหรายวิชาท่ี
เลือกเรียนชวยเสรมิสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจริง 

๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาสฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆที่เขามาศึกษาเพื่อใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากขึ้นตามลาดับจนถึงปสุดทาย
ควรจัดประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณ
ดานการสอนเทานั้น ท้ังนี้ สถาบันควรมีความรวมมือกับสถานศึกษาที่เปนหนวยปฏิบัติการสอนทาแผนการ



 

๒๗๘ 

  

ปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทําหนาที่ครูไดทันทีเมื่อเขาไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา 

๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 

๑) เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ
ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูรในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และ
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนาขอมูลที่ไดไปปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 
อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติให
เปนไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

๒๗๙ 

  

เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 
 

กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครศุาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มหีลายกลุมสาขาวิชา ซึ่งแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน
จัดการศกึษาเปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน 
มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้ 

กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังนี้ 
๑. กลุมสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
๒. กลุมสาขาวิชาการประถมศกึษา 
๓. กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
๔. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๖. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗. กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศกึษา และนันทนาการ 
๘. กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 
๙. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
๑๑. กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน 
๑๔. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุมสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังน้ี 
 

๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด

ประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบ
ดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 
 
 
 



 

๒๘๐ 

  

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรยีนรูเด็กปฐมวัย 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของ

การเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูของเดก็ปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 
๗) การจัดการศกึษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศกึษาพิเศษสาํหรับเด็กปฐมวัย 
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจดั 
     การศึกษาปฐมวัย 
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคณุภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรูพื้นฐานสําหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคนพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ระดับประถมศกึษาใหรักและรับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การ
คํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เปนผูมีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เปนสมาชิกที่ดีของกลุม มีจิต
อาสา รักทองถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรยีน 
๓) ภาษาไทยสําหรับครู 
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาํหรับครู 
๕) คณติศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 
๖) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 



 

๒๘๑ 

  

๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครปูระถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศึกษาพิเศษสาํหรับเด็ก 
๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเริ่มเรียน 
๑๓) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน) 
๑๔ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพือ่พัฒนา 

ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
๑๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชวีิต 
๑๖) การจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และ     
      วัฒนธรรม 
๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก 
๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา 
๑๙) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
    ภาษาตางประเทศ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความ 

เขาใจโครงสรางภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตางๆ ท่ีเนนทักษะสัมพันธและวรรณคดี/
วรรณกรรมเปนฐาน เพื่อพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได 
การผลิตและใชส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียน
และการประเมนิผลการเรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาไทย
และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร 
(๑.๔) ฉันทลักษณ 
(๑.๕) ลักษณะโครงสรางของภาษาตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับภาษาไทย เชน ภาษาบาลี 

สันสกฤต เขมร ฯลฯ 
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดไีทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน วรรณกรรมทางการ 
        ศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 
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(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 
วรรณคด ี

๓) ทักษะการใชภาษา 
(๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย 
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใชภาษาในสถานการณตางๆ) เชน การพูดในโอกาสตางๆ 

การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ 
(๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพื่อสรางสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจาํวันและ 

ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(๓.๗) การใชภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชพี 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย 
(๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย 
(๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย 
(๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ตางประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจโครงสราง
ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตาง ๆ ที่เนนทักษะสัมพันธ เพื่อพัฒนาการรู
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ 
(๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
(๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ 

๒) ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาตางประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร ไดแก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System) 
ระบบหนวยคา (Morphological System) วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (Syntactic 
and Semantic System) 

(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตรประยุกต 
(๒.๓) พืน้ฐานการศกึษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 
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๓) วัฒนธรรม 
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปาหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดภีาษาตางประเทศเบื้องตนในยุคสมยัตางๆ จนถึงรวมสมัย 
(๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ 

๕) การแปลภาษาตางประเทศ 
 

๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรมท่ี

ถูกกําหนดขึ้นผานทางกลุมของสัจพจนซึ่งมีการใหเหตุผลที่แนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณ
คณิตศาสตร รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูที่เปนสากลเทียบเทานานาชาติ
สามารถเช่ือมโยงองคความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู
และกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัย
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรยีนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร 

ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก) 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) จํานวนและการดาํเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความนาจะเปน 
๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเน้ือหาคณติศาสตร 

๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตร

ท่ัวไปฟสิกส เคม ีชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตาม
และรูเทาทันความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและ
ศาสตรอ่ืนเขาดวยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การ
ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพื่อ
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แกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร 
(๑.๒) ฟสิกส 
(๑.๓) เคมี 
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตรทั่วไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตรโลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(๒.๓) ดาราศาสตร 
(๒.๔) ไฟฟาและพลังงาน 
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 

 สาขาวิชาฟสิกส 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส 

(๒.๑) คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับฟสิกส 
(๒.๒) กลศาสตร 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร 
(๒.๔) คลื่น 
(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส 
(๒.๗) ฟสิกสยุคใหม 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับฟสิกส 
 

 สาขาวิชาเคมี 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย 
(๒.๒) เคมีอนินทรีย 
(๒.๓) เคมีวิเคราะห 
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับเคมี 
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 สาขาวิชาชีววิทยา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร 
(๒.๒) พันธุศาสตร 
(๒.๓) จุลชีววิทยา 
(๒.๔) สัตววิทยา 
(๒.๕) นิเวศวิทยา 
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับชีววิทยา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน 
๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น 
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดําเนนิการ และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศอยางปลอดภัย 
(๒.๔) การใชอินเทอรเนต็ ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
(๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล 
(๒.๖) การสืบคน การรวบรวม การวิเคราะห การประมวลผล การเลือกใชแหลงขอมูล 

ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
(๒.๘) การนาํแนวคิดเชิงคาํนวณไปพัฒนาโครงงานท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบรกิาร 
(๒.๙) การเพ่ิมมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหมเกี่ยวกับเทคโนโลยี การรูเทาทนั 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยชอบธรรม 
 

๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู ความเขาใจในการ

ดํารงชีวิต ทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมยั กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกตาง รูจักการสรางสมานฉันท มีจิตสํานึกรวมที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับชาติบานเมือง มี
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการปรับตัวตาม
สภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรูการผลิตและใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและ
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การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนให
สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรูไปปรับใชในการดาเนินชวีิตอยางมคีณุภาพ
และรวมสรางสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืนอยางสรางสรรค ตลอดจนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาสังคมศกึษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาท ิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจรยิศาสตรแหงศาสนาอื่นๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวัติศาสตร 
(๒.๑) ประวัติศาสตรไทย 
(๒.๒) ประวัติศาสตรทองถ่ิน 
(๒.๓) ประวัติศาสตรสากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร 

๓) ภูมศิาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร 
(๓.๑) ภูมิศาสตรประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตรกายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนท่ี 
(๓.๔) สิ่งแวดลอมและประชากร 

๔) รัฐศาสตรและนิติศาสตร 
(๔.๑) ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 
(๔.๒) ความรูพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

๕) สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
(๕.๑) ความรูพื้นฐานทางสังคมวิทยา 
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล 

๖) เศรษฐศาสตร 
(๖.๑) ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
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๗. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการมี

พัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพื่อการ
เสริมสรางสุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ให
เปนผูที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความ
แตกตางของผูเรียนโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวง
วัย ผูเรียนมีความตระหนักรู มีเจตคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย มีสุข
ภาวะที่ดีท้ังดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาสุขศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย 
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงทางรางกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ 
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
(๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน 

๓) โรค โรคติดตอและการปองกันโรค 
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 
(๔.๒) สารเสพติด 
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด 
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

๕) สวัสดิศึกษา 
(๕.๑) อุบัติเหตุ 
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
(๕.๓) การปฐมพยาบาล 
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรยีมพรอมเพื่อเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล 
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๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชมุชน 

 

 สาขาวิชาพลศึกษา 
เปนการศึกษาเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความมีนาใจนักกีฬา โดยใชกีฬาและ

ออกกําลังกายเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) ประวัต ิปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
๓) ระบบการทํางานของรางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย 
๔) วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวรางกาย 

การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา 
๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา 
๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมและ 

การประยุกตใช 
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการปองกันและหลีกเลี่ยง 
๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสรมิสรางศักยภาพการเลนกีฬา 

(๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสาํหรับผูเรียน 
(๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรยีน 
(๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาแกผูเรียน 

ท้ังที่ปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย 
(๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 สาขาวิชานนัทนาการศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 
๒) การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน 
๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ สําหรับคนวัยตางๆ และการประยุกตใชในชีวิตจริงและการ 
    ทํางาน 
๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเปนไทย และการอนุรักษ 

แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน 
๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผูเรียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
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๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรี
ศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปมี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาขาและบูรณาการขาม
ศาสตรขามวัฒนธรรม การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดาน
ศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป มีความเขาใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัย
เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะ
ดนตร ีนาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู เนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซึ้ง 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาศิลปะ 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทัศนศิลป ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม 
๓) หลักการ รูปแบบ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ 
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน 
๕) ศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัยและเทคโนโลยี 
๖) จิตรกรรม 
๗) ประติมากรรม 
๘) ภาพพิมพ 
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรคทางจิตรกรรม 
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
๑๑) คอมพิวเตอรอารต จิตรกรรมรวมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
๑๒) ปฏิบัติการสรางสรรคศลิปะจินตทัศน ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เปนแบบแผนพื้นบาน

พื้นเมืองและสากลนิยม 
๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป 
๑๔) การใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป 
๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ 
๑๖) ทัศนศลิป นิพนธ 

 สาขาวิชาดนตรี 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรศีึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวัต ิปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ 
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(๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
๕) การจัดการเรียนรูดนตร ี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี 
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
๘) ทักษะดนตร ี

(๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท 
(๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง 
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี 

๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี 
๑๐) การซอมแซมและบํารุงรกัษาเครื่องดนตรี 

 สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) ประวัต ิแนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป 
๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู 
๔) นาฎศิลปไทยพื้นบานสาํหรับครู 
๕) นาฏศิลปรวมสมัย 
๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป 
๗) ทฤษฎี หลกัการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป 
๘) การจัดการเรียนรูนาฏศิลปสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเฉพาะ 
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู 
๑๐) นาฏศิลปอาเซยีน 
๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป 
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน 
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป 
๑๕) สุนทรยีและการวิจารณงานศลิปะการแสดง 
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย 
 

๙. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา 
และการแนะแนว 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียน

และความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียน
และมีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหาร
และจัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยาง
เปนระบบโดยใชเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและ
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การดํารงชีวิตสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรยีน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องตน 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องตน 
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชพี การแนะแนวสวนบุคคล 
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม 
(๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล 
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบคุคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชพี 

๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา 
(๔.๓) การใหคําปรกึษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา 

เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคาํปรึกษา 
 

๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซึ้ง
สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเทาทันและนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาผูเรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิค
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การศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรูการ
ประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวม
สรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม 
(๑.๓) การประยุกตระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจําตัวคร ู(Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การกําหนดองคประกอบ ข้ันตอน และแบบจาลองระบบ ประจําตัวครู 
(ไมใชแผนการสอน) 

๒) การวิเคราะหและกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยุกตหลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารยและผูเรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารยและผูเรียน 
(๒.๔) การศึกษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศกึษา การเผยแพรและฝกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม 
(๓.๓) การสารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ 
(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม 
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีสวนรวม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication) 

หรือ สื่อการศกึษา (Educational Media) 
- สื่อโสตทัศน (Audio-visual Media) 
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 
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- สไลดคอมพิวเตอร (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร และปายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication) 
อาจประกอบดวยสาระวิชาดังนี้ 
- สื่อพิมพการศึกษา 
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยุโทรทัศนการศกึษา 
- ภาพยนตรการศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอรศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร 
- บทเรยีนคอมพิวเตอรศึกษา 
- บทเรยีนดิจิทัลออนไลนและออฟไลนผาน OER, MOOC 
- การศึกษาบนฝามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสรมิอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศกึษา 
- การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูล 
  เครือขายบริการศูนยความรูอัจฉริยะสําหรับศูนยความรู 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอรพกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพื้นบานเพื่อการศกึษา เพื่อถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลปเพื่อการศกึษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพื่อการศกึษา 
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศกึษา 
- การศกึษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบานเพื่อการศึกษา 
- การใชนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบานที่เหมาะสมกับครอูาจารยและผูเรียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
- อุทยานการศกึษา 
- พิพิธภัณฑการศึกษา พิพิธภณัฑโรงเรียน พิพิธภัณฑในชุมชน พิพิธภัณฑชีวิต 
  (Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน 
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(๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ 
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
- การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนาและ

ความเชื่อ 
(๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรยีนการสอนเสมือนจริงผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ 
- และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรยีนอัจฉริยะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ 
  กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ 
- การพัฒนาสถานจาํลองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกทักษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
  Conferencing and Exhibitions: MICE) 
- การศกึษาคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา 

๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management 
of Educational Technology and Communication) 
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร 
แบบพหุผูนํา 

- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 
  POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต 
- ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 
 
 



 

๒๙๕ 

  

๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
การศึกษา 
        ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
เขาใจและรูจักใชการวัดและประเมินเพื่อเปาหมายท่ีหลากหลาย เชน การประเมินผลของการเรียนรูการ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุปผล
การเรียนรู การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สรางและ
เลือกใชวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งท่ีเปนเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณ
การเรียนรู สิ่งที่ตองการประเมิน สามารถวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบด้ังเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถวิเคราะหขอมูลจากการวัดและประเมินเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับท่ีเปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ังในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมี
สมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศกึษาที่เปนสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการวัดและประเมนิทางการศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เปาหมายของการประเมินผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment of 

learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะการ
เรียนรู (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment) การ
ประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (summative assessment) การประเมินเพื่อวินิจฉัย (diagnostic 
assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced 
assessment) ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 

๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก (เชน 
paper-based test) และเครื่องมือดิจิทัล เชน computer-based assessment, e-portfolio, 
ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอื่นๆ) 

๕) การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดมิ และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท้ังฉบับ (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง) 
๘) คลังขอสอบ 
๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน 

(productive feedback) 
 
 
 

 



 

๒๙๖ 

  

 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศกึษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ
๓) นโยบายเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

องคการหรือสถาบันการศกึษา 
 

 สาขาวิชาการวิจัยทางการศกึษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศกึษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโนมและนโยบายที่เก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู แกปญหา 

และพัฒนาผู เรียนและการจัดการเรียนรูของครู  คุณภาพการศึกษาขององคการหรือ
สถาบันการศึกษา 

๕) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูการวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหมและ
การบูรณาการขามศาสตร 

๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรยีน การวิจัยวิจัยสถาบัน 

๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียนและความ

แตกตางของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธมี
ความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและ
พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและใหการ
บริการทางการศึกษาพิเศษ โดยใชเครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และพัฒนาผูเรียนให
สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) ความรูพื้นฐาน 
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(๑.๑) มโนทัศนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องคกรและหนวยงานตางๆ ชุมชน คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวม

และรับผิดชอบรวม 
๒) ประเภทและลักษณะของผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพฒันาการลาชาในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริม

พัฒนาการ 
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู 

(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนาํไปใชในการจัดทํา 
แผนการใหบรกิารชวยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP) 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (Individualize Education Program : IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP) 
และแผนการเปลี่ยนผาน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใชการวิจัยเปนฐานหรือวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดํารงชีวิต 
(Expanded or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี สิ่ง    

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ การ
ออกแบบการเรียนรูเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
(๓.๘) เจตคต ิบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙) การเตรยีมพรอมในวิกฤตการณฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนและพฒันาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือ
ระหวางโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศกึษา และการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 



 

๒๙๘ 

  

(๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลาํเอียง และความแตกตางทางแนวคิดที่มีผลตอการทํางาน 
(๖.๓) ตนแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศกึษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
และการศกึษาเพื่อชุมชน 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศกึษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู
ทองถ่ินแบบมีสวนรวม การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถ
บูรณาการขอบขายสาระความรู การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการ
เรยีนรูและการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสูงอายุ สามารถจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุกชวงวัยเพื่อใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งในสังคม การจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรยีนรู
และเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศกึษาตลอดชีวิต 
๒) หนวยงานและองคกรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ 
๔) การศึกษาและการเรียนรูสาํหรับผูสูงอายุ 
๕) การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรยีนรูสําหรับผูสูงอายุ 
๗) การวัดและการประเมินการเรยีนรู 
๘) ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาตลอดชีวิต 
๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรูทองถ่ินอยางมสีวนรวม 
๑๒) การพัฒนาแหลงเรยีนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางย่ังยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) การจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาชมุชน 
๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน 
๓) การจัดการศกึษาระหวางวฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน 



 

๒๙๙ 

  

๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนรู 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพื้นที่เพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม 
 

๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 
สารสนเทศศกึษา 

ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโนมของวิชาชีพครบูรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร แนวคิดพื้นฐานเก่ียวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติระบบ
สารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีตอสังคม องคกรที่เกี่ยวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ มีความรู
ความเขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีความรูความสามารถในการบริหาร
และการบริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การ
ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
เปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 
ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) การบริหารหองสมุดโรงเรียนสมัยใหม การกําหนดกลยุทธการบริหารหองสมุดโรงเรยีนใหสอดคลอง

กับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโนมและทิศ
ทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยงกับ
บทบาทของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีน 

๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรียนและครู ในการใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา และการ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของ
หองสมุด 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบรกิารทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุด 
ท่ีตรงกับความตองการของครแูละนักเรียน และสรางกลไกการเขาถึงและใชประโยชนจากระบบได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันของ
นักเรียน ทั้งท่ีเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเองของนกัเรียน 



 

๓๐๐ 

  

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู รวมท้ังการ
รวมมือกับครูผูสอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาตางๆ 

๗) ความรวมมือและการสรางเครือขายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ
ถายทอดองคความรู สงเสริมการใชหองสมุดแกผูเรียน ครู อาจารย ในโรงเรยีนและชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อ
การเรียนรูและบทเรียนออนไลน การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 
สถิติ การเขียนอางอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 
๑๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ทั้งดานพืช สัตว อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใชเครื่องมือที่เก่ียวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหลง
สารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และ
จรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี
เกษตรกรรมศกึษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศกึษา การประเมินผลการ
เรยีนรูสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสราง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาท ิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของเกษตรกรรม ท้ังดานพืช สัตว 
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรปู 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ท้ังดานกับคหกรรม การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือ
นวัตกรรมตางๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวของกับ คหกรรม สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาที่
ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูคหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และ



 

๓๐๑ 

  

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัย
ในการทํางานเกิดความรักในอาชีพ     คหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน    คหกรรมศาสตรศกึษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสราง
นวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรัก
ในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร 
๒) ขอบเขตและแนวคิดสาํคัญของวิชาคหกรรมศาสตร 
๓) บทบาทและความสาํคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชพีการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร 
๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
 

 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา

ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญชี การใชเครื่องมือที่เก่ียวของ
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสราง
นวัตกรรมพาณิชยศาสตรศกึษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงนิและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

 สาขาวิชาอาชีวศกึษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ 
ผลลัพธการเรียนรู 
ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพโดยมี

เน้ือหาที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต การรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอยางสรางสรรคและ
ทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการ



 

๓๐๒ 

  

เรยีนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู
รวมกับวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การ
ประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มี
จรรยาบรรณในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานหรือองคกรภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักในอาชีพทางดาน
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จําเปนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู 
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ 
๒) งานชางสําหรับครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ 

เปนตน 
๓) บทบาทและความสาํคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชพี 
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชวีศึกษาและการงานพืน้ฐานอาชีพ 

 

๑๖. กลุมสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 
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