
 
 

 
 

    
 

   
 
 
 
 
 

 
มคอ. ๒  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    
    

    
    

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

    
    

 



  
  

 

สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    
        หนา้หนา้หนา้หนา้    

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๑๑๑๑    ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป    ๑ 
 ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 
 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓. วิชาเอก ๑ 
 ๔. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕. รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๓ 
 

 ๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ๔ 
    ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณา 

      ในการวางแผนหลักสูตร 
๔ 

    ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ    
      ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

    ๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
      มหาวิทยาลัย 

๖ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๒๒๒๒    ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูรข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูรข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูรข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร    ๗ 
 ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๗ 
 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง ๘ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๓๓๓๓    ระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษา    การดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการ    และโครงสร้างของหลักสตูรและโครงสร้างของหลักสตูรและโครงสร้างของหลักสตูรและโครงสร้างของหลักสตูร    ๑๐ 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษา ๑๐    
 ๒. การดําเนินการหลักสูตร ๑๐ 
 ๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๓ 
 ๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน) ๒๖    
 ๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย ๒๙    
  

 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 

 สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)     

        หนา้หนา้หนา้หนา้ 
หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๔๔๔๔    ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้ผลการเรยีนรู้    กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลกลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลกลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลกลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล    ๓๓ 

 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๓    
 ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๓๔    
    ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลัก  

    สูตรสู่่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
๔๐ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๕๕๕๕    หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๕๓ 
 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) ๕๓ 
 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๕๓ 
 ๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๓ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๖๖๖๖    การพฒันาคณาจารย์การพฒันาคณาจารย์การพฒันาคณาจารย์การพฒันาคณาจารย์    ๕๔ 
 ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ๕๔ 
 ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๕๔ 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๗๗๗๗    การประกนัคุณภาพหลกัสตูรการประกนัคุณภาพหลกัสตูรการประกนัคุณภาพหลกัสตูรการประกนัคุณภาพหลกัสตูร    ๕๕ 
 ๑. การกํากับมาตรฐาน ๕๕ 
 ๒. บัณฑิต ๕๖ 
 ๓. นักศึกษา ๕๗ 
 ๔. อาจารย์ ๖๐ 
 ๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๖๑ 
 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖๒ 
 ๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ๖๖ 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    ๘๘๘๘    การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสตูรการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสตูรการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสตูรการประเมนิและปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสตูร    ๖๗ 
 ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๖๗ 
 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๖๗ 
 ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๖๗ 
 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๖๗ 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก        ๖๘ 
    ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา ๖๙ 
    ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙๕ 

    ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐๓ 

    ภาคผนวก ง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 
 

๑๗๖ 



  
  

 

 สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)สารบญั (ตอ่)     

        หนา้หนา้หนา้หนา้ 
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก

(ตอ่)(ตอ่)(ตอ่)(ตอ่)    
ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
                 การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๘๔ 

    ภาคผนวก ฉ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการ 
                 เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๙๒ 

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

๑๙๘ 

    ภาคผนวก ซ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
                 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๐๒ 

    ภาคผนวก ฌ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครู 
                 คุณภาพ ๔ ปี จํานวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  
                 ๒๕๖๒) 

๒๐๗ 

    ภาคผนวก ญ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง ครุศาสตร- 
                 บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๑๔ 

    ภาคผนวก ฎ  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร- 
                 บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๑๙ 

    ภาคผนวก ฏ  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  
                  อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๒๔ 

    ภาคผนวก ฐ  ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ 
                 ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๒๓๔ 

    ภาคผนวก ฑ  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  
                  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔๓ 

    ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                  ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
                 พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๕๗ 

    ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะ 
                 หลักในแต่ละหมวดวิชา 
 

๒๙๙ 

      

      

      

    

 



  
  

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) 

((((หลกัสตูรปรบัปรงุหลกัสตูรปรบัปรงุหลกัสตูรปรบัปรงุหลกัสตูรปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒))))    
    
ชื่อสถาบันอุดมศกึษาชื่อสถาบันอุดมศกึษาชื่อสถาบันอุดมศกึษาชื่อสถาบันอุดมศกึษา    ::::      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะคณะคณะคณะ            ::::        ครุศาสตร์    

 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๑๑๑๑    ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป    
 

๑. ๑. ๑. ๑. รหัสและชื่อหลักสูตรรหัสและชื่อหลักสูตรรหัสและชื่อหลักสูตรรหัสและชื่อหลักสูตร         
 ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
 ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Thai 
 

๒. ๒. ๒. ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     
 ภาษาไทย      ชื่อเต็ม (ไทย) :     ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
   ชื่อย่อ (ไทย)  :     ค.บ. (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Education (Thai) 
   ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    B.Ed. (Thai) 
 

๓. ๓. ๓. ๓. วิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอก   - 
 

๔. ๔. ๔. ๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    
     ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
 

๕. ๕. ๕. ๕. รูปแบบของหลักสูตรรูปแบบของหลักสูตรรูปแบบของหลักสูตรรูปแบบของหลักสูตร    
                ๕.๑๕.๑๕.๑๕.๑        รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ     
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒  
                ๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ ประเภทของหลักสูตรประเภทของหลักสูตรประเภทของหลักสูตรประเภทของหลักสูตร    
         หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ    
                ๕.๓ ๕.๓ ๕.๓ ๕.๓ ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้ ภาษาที่ใช้     
           ภาษาไทย 
                ๕.๔ ๕.๔ ๕.๔ ๕.๔ การรับเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา     
             รับนักศึกษาไทยท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
                ๕.๕ ๕.๕ ๕.๕ ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ความร่วมมือกับสถาบันอื่น     
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

 

๑ 



  
  

 

๕.๖ ๕.๖ ๕.๖ ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา    
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
๖. ๖. ๖. ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
     �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
       (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
     �  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบ    
       หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี  ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
     �  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
       ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
     �   สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖๒  
       วันท่ี ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
     � สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖๒   

 วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    

๗. ๗. ๗. ๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
    

๘. ๘. ๘. ๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา    
     ๘.๑  ครู / อาจารย์สอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกสังกัด 
     ๘.๒  นักวิชาการด้านภาษาไทย 
     ๘.๓  บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย 
   ๘.๔  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
   ๘.๕  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 

๓ 
 

๓ 

๙. ๙. ๙. ๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
    

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา                       สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวมารยิา เถาอินปาก ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๙ 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสตูร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๒๙ 

๒. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวปัจจรี ศรีโชค ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๒ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๖ 

๓. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวศิริสุดา  ธนาวาณิ-
ชยกูล 

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๔๘ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๙ 

๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวศาริศา  สุขคง อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๒ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 
๕. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ ศษ.ม. 

 
หลักสตูรและการสอน วิชาเฉพาะ
การสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๒๕๕๘ 
 

ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๖ 

 



 
 

๔ 
 

๑๐. ๑๐. ๑๐. ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน     
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

๑๑. ๑๑. ๑๑. ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร     
                    ๑๑.๑ ๑๑.๑ ๑๑.๑ ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ        
               การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ หล่อหลอมให้คนไทยมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
จิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การ
เตรียมความพร้อมของกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐: ๔) ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๖๑) มุ่งพัฒนาการศึกษา ๔.๐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพครูจําเป็นต้องพัฒนาเชิงรุก ด้วยการผลิต
บุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 
 
    ๑๑.๒ ๑๑.๒ ๑๑.๒ ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสัสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสัสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสัสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมงคมและวัฒนธรรมงคมและวัฒนธรรมงคมและวัฒนธรรม    
              สภาวการณ์ทางสังคมในศตวรรษท่ี ๒๑ กําลังขับเคลื่อนเข้าสู่โลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์
แบบการดํารงชีวิตของมนุษย์จําเป็นต้องเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
มองเห็นถึงความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุกมิติ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้าน
ภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักประชาธิปไตยเพ่ือ
พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยกําหนดเป็น
รายวิชาไว้ในหลักสูตร 
    

    ๑๑.๓ ๑๑.๓ ๑๑.๓ ๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ    
  ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรม
เข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้
การประเมินเชิงประจักษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตําแหน่งครูของ สพฐ. (๒๕๖๑) มีการประเมิน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการ



  
  

๕ 
 

สอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านดารพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การผลิตบัณฑิตครูจึง
ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและ
ก้าวไกลเพ่ือนําพาการศึกษาของประเทศไทยท่ีมีคุณภาพ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 
๑๒. ๑๒. ๑๒. ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ผลกระทบจาก ข้อ ผลกระทบจาก ข้อ ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑๑๑๑๑๑๑    ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
                    ๑๒.๑ ๑๒.๑ ๑๒.๑ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร    
  จุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๑) มุ่งพัฒนา
การศึกษา ๔.๐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างนวัตกรรมของประเทศ   ผลกระทบนี้ทําให้การพัฒนา
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ให้มีศักด์ิศรี
ความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะสร้างนวัตกรรม มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรม
ประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มี
ความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ
เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้น
การพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
 
            ๑๒.๒ ๑๒.๒ ๑๒.๒ ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย    
            เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาท้องถ่ิน  
รวมท้ังมีกรอบการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับภาพอนาคตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ซ่ึงกําหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน     สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 ๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถ่ิน อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
ของประเทศ 
 ๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจ ใน
วัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ 



  
  

๖ 
 

 ๑๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
๑๓๑๓๑๓๑๓....    ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย     
๑๓.๑ ๑๓.๑ ๑๓.๑ ๑๓.๑ กลุ่มวิชากลุ่มวิชากลุ่มวิชากลุ่มวิชา////รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ////สาขาวิชาสาขาวิชาสาขาวิชาสาขาวิชา////หลักสูตรอื่นหลักสูตรอื่นหลักสูตรอื่นหลักสูตรอื่น        

� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
� หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

                    ๑๓.๒๑๓.๒๑๓.๒๑๓.๒    กลุ่มวิชากลุ่มวิชากลุ่มวิชากลุ่มวิชา////รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชารายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชารายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชารายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา////หลักสูตรอื่นมาเรียน หลักสูตรอื่นมาเรียน หลักสูตรอื่นมาเรียน หลักสูตรอื่นมาเรียน     
              รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
๑๓.๓ ๑๓.๓ ๑๓.๓ ๑๓.๓ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ     
         ๑๓.๓.๑ แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ การ
ประเมินผลการดําเนินการ 
         ๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดรายวิชา    
         ๑๓.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงเป็นทวิภาคีระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าท่ีวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ประสานงานกับผู้สอนและกํากับดูแลให้เกิดมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของรายวิชาและ
สาขาวิชา  
   ๑๓.๓.๔ คณะครุศาสตร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู  
รายวิชาการสอนภาษาไทย และรายวิชาเอก รวมท้ังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูวิชาชีพ 
   ๑๓.๓.๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกับคณะครุศาสตร์ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเอกภาษาไทย 
   ๑๓.๓.๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๓.๓.๗ คณะกรรมการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีหน้าท่ีนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา 
    
    



  
  

๗ 
 

หมวดที่หมวดที่หมวดที่หมวดที่    ๒๒๒๒    ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูรข้อมลูเฉพาะของหลักสตูรข้อมลูเฉพาะของหลักสตูรข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร    
 

๑๑๑๑. . . . ปรัชญา ปรัชญา ปรัชญา ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
                ๑.๑ ๑.๑ ๑.๑ ๑.๑ ปรัชญาปรัชญาปรัชญาปรัชญา    
   ผลิตครูภาษาไทยท่ีมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี  มีสติปัญญา 
ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 

                    ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ความสําคัญ  ความสําคัญ  ความสําคัญ  ความสําคัญ      
    ปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะก้าว เ ข้าสู่ ความเป็นสากลอย่ างสมบูรณ์ 
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเป็นสถาบันหลักท่ีทําหน้าท่ีผลิตครู จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โอเดลประเทศไทย 
๔.๐ ซ่ึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน
ภายใต้บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งท่ีจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภาวะการแข่งขัน 
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตลอดจนการแสวงหาพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กําลังจะเกิดข้ึนอย่างฉับพลัน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่า ปัญหาของ
นักเรียนไทย คือ ขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทํางานด้านการใช้ภาษาและ
การคิดข้ันสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,๒๕๖๐: ๔๘) 
 ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะกับการพัฒนานวัตกรท่ีสอดรับกับการศึกษายุค ๔.๐ และ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น 
หลักสูตรแบบโมดูลท่ีออกแบบเป็นหน่วยการเรียนท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตนเองและเน้นสมรรถนะ
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ (วิชัย วงษ์ใหญ่, ๒๕๕๔) บูรณาการข้ามสาขาวิชา เน้นแก่นความรู้ท่ีสําคัญ 
แนวคิดหลัก เน้นการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ (สมเกียรติ ต้ังกิจวา
นิชย์และคณะ, ๒๕๕๖; Wangner, ๒๐๑๒) รวมถึงพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นสําหรับยุค ๔.๐ เช่น การคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น 
หลักสูตรเน้นสมรรถนะจึงเหมาะกับการศึกษายุค ๔.๐ 
ความต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ต้ังแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑-๑๒ ให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ประเทศไทยมีการเตรียมความ
พร้อมในหลายด้าน เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังทางด้านการศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะ
ฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐) ซ่ึงจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคนี้จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนามนุษย์โดยตรง ดังท่ี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙)  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให้มี
สมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐: ก) 



  
  

๘ 
 

ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย รวมท้ังผลิตครูท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อ่ืนมีทัศนคติและ
ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้อย่างมีความสุข 
 

    ๑.๓๑.๓๑.๓๑.๓    วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์        
            เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้    
  ๑.๓.๑  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๑.๓.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ทางด้านการเรียนการสอนการสอนท่ีจะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
   ๑.๓.๓ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
   ๑.๓.๔ ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่สําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนในอนาคต 
  ๑.๓.๕ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ี และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าท่ีครูได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒๒๒๒. . . . แผนพฒันาปรบัปรงุแผนพฒันาปรบัปรงุแผนพฒันาปรบัปรงุแผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง    กลยทุธ์กลยทุธ์กลยทุธ์กลยทุธ์    หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้    

๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ํากว่าท่ี สกอ.  
   และคุรุสภา กําหนด 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบุคลากรทางการศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สมํ่าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    
   ภาษาไทยให้สอดคล้องกับ 
   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สมํ่าเสมอ 
 

๑. รายงานความพึงพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี 
    สอดคล้องกับความเปลี่ยน   
    แปลงทาง สังคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซ่ึง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ท้ังภายในและภายนอก 



  
  

๙ 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลงแผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง    กลยทุธ์กลยทุธ์กลยทุธ์กลยทุธ์    หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้หลักฐาน/ตวับ่งชี้    
๓. แผนพัฒนาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติท่ี 
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 
 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ทํางาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งข้ึน 

๑. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียน   
   ต่อประสิทธิภาพการจัด 
   การเรียนรู้ 
 

 

    



  
  

๑๐ 
 

หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่หมวดที ่๓ ๓ ๓ ๓ ระบบการจดัการศกึษา ระบบการจดัการศกึษา ระบบการจดัการศกึษา ระบบการจดัการศกึษา การดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูรการดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูรการดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูรการดาํเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร    
    
๑. ๑. ๑. ๑.     ระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษาระบบการจดัการศึกษา 
    ๑.๑ ๑.๑ ๑.๑ ๑.๑ ระบบระบบระบบระบบ        

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ท้ังนี้ให้เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
    ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒     การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน        
  กําหนดให้มีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้
ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช) 
    ๑.๓ ๑.๓ ๑.๓ ๑.๓     การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค        
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒. ๒. ๒. ๒.     การดาํเนนิการหลักสตูรการดาํเนนิการหลักสตูรการดาํเนนิการหลักสตูรการดาํเนนิการหลักสตูร    
    ๒๒๒๒....๑๑๑๑        วันวันวันวัน----เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน     
 ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือนธันวาคม-เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน    เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
    ๒.๒ ๒.๒ ๒.๒ ๒.๒     คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
 ๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
 ๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
    ๒.๓ ๒.๓ ๒.๓ ๒.๓     ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า     
 ๒.๓.๑ นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน ไม่ได้เรียนเน้นภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาจมีพ้ืนฐานความรู้ในหลักสูตรไม่เพียงพอ ท้ังนี้กลุ่มวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรต้องใช้ความรู้
ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
 ๒.๓.๒ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
 ๒.๓.๓ นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับท่ีแตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 
    ๒๒๒๒....๔ ๔ ๔ ๔     กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓๒.๓๒.๓๒.๓    
 ๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษาแนะแนว  โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีท่ีมีปัญหา 



  
  

๑๑ 
 

 ๒.๔.๒ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเสริมความรู้พ้ืนฐาน ด้านภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๒.๔.๓ จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีท่ีนักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามท่ีคณะกําหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพ้ืนฐาน 
 

 ๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี        
    

ชัน้ปีที่ชัน้ปีที่ชัน้ปีที่ชัน้ปีที่    
จาํนวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษาจาํนวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษาจาํนวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษาจาํนวนนกัศกึษาแตล่ะปกีารศกึษา    

๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    ๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓    ๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔    ๒๕๖๕๒๕๖๕๒๕๖๕๒๕๖๕    ๒๕๖๖๒๕๖๖๒๕๖๖๒๕๖๖    
 ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
 ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

รวมรวมรวมรวม    ๖๐๖๐๖๐๖๐    ๑๒๐๑๒๐๑๒๐๑๒๐    ๑๘๐๑๘๐๑๘๐๑๘๐    ๒๔๐๒๔๐๒๔๐๒๔๐    ๒๔๐๒๔๐๒๔๐๒๔๐    
คาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษาคาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษาคาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษาคาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษา    ----    ----    ----    ๖๐๖๐๖๐๖๐    ๖๐๖๐๖๐๖๐    

 

    ๒๒๒๒....๖๖๖๖        งบประมาณตามแผนงบประมาณตามแผนงบประมาณตามแผนงบประมาณตามแผน    
    

 

หมวดเงนิหมวดเงนิหมวดเงนิหมวดเงนิ    
ปงีบประมาณปงีบประมาณปงีบประมาณปงีบประมาณ    

๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    ๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓๒๕๖๓    ๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔๒๕๖๔    ๒๕๖๕๒๕๖๕๒๕๖๕๒๕๖๕    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
๑๑๑๑. . . . งบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการงบดาํเนนิการ                        
                ๑๑๑๑....๑๑๑๑    คา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อยคา่ใชส้อย    ๕๑๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐  
๒๒๒๒. งบลงทนุ. งบลงทนุ. งบลงทนุ. งบลงทนุ         
                ๒๒๒๒....๑๑๑๑    คา่ครภุณัฑ์คา่ครภุณัฑ์คา่ครภุณัฑ์คา่ครภุณัฑ์    ๑๘,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐  

รวมรายจา่ยรวมรายจา่ยรวมรายจา่ยรวมรายจา่ย    ๕๒๘,๐๐๐ ๑,๐๕๖,๐๐๐ ๑,๕๘๔,๐๐๐ ๒,๑๑๒,๐๐๐     
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  ๑๗,๖๐๐ บาท/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  
  

๑๒ 
 

    ๒๒๒๒....๗๗๗๗        ระบบการศึกษา ระบบการศึกษา ระบบการศึกษา ระบบการศึกษา     
 � แบบชั้นเรียน 
 � แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 � แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 � แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 � แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 � อ่ืนๆ (ระบุ).......... 
 

    ๒๒๒๒....๘๘๘๘....        การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา    
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
๒๕๕๒ และ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ)



  
  

๑๓ 
 

๓. ๓. ๓. ๓. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน    
    ๓๓๓๓....๑๑๑๑        หลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตร        

                ๓๓๓๓....๑๑๑๑....๑ ๑ ๑ ๑ จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                        ๑๑๑๑๔๒๔๒๔๒๔๒    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
                ๓.๑.๒ ๓.๑.๒ ๓.๑.๒ ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร     
    

หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    

เกณฑ ์มคอ.เกณฑ ์มคอ.เกณฑ ์มคอ.เกณฑ ์มคอ.๑๑๑๑    
ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่    

(นก.)(นก.)(นก.)(นก.)    

โครงสรา้งหลักสตูรโครงสรา้งหลักสตูรโครงสรา้งหลักสตูรโครงสรา้งหลักสตูร        
พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    
ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่ไมน่้อยกวา่    

(นก.)(นก.)(นก.)(นก.)    
ก.ก.ก.ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลย ี

๓๐๓๐๓๐๓๐    
- 
- 
- 
- 

๓๐๓๐๓๐๓๐ 
๑๒ 
๓ 
๖ 
 ๙ 

ข.ข.ข.ข.หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะด้านด้านด้านด้าน     ๙๔๙๔๙๔๙๔    ๑๐๖๑๐๖๑๐๖๑๐๖    
     (๑) ๑) ๑) ๑) กลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครู    ๓๔๓๔๓๔๓๔    ๔๓๔๓๔๓๔๓    
           ๑.๑ วิชาชีพครู (บังคับ)    ๒๒ ๒๘    
            ๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๑๒ ๑๕ 
           (๒) (๒) (๒) (๒) กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอก            
           ๒.๑ วิชาเอกบังคับ   

๖๐๖๐๖๐๖๐    
๔๐    

๖๓๖๓๖๓๖๓    
๔๒ 

           ๒.๒ วิชาเอกเลือก   ๒๐ ๒๑ 
ค.ค.ค.ค.หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖๖๖๖    ๖๖๖๖ 

จาํนวนหนว่ยกติรวมจาํนวนหนว่ยกติรวมจาํนวนหนว่ยกติรวมจาํนวนหนว่ยกติรวม    ๑๓๐๑๓๐๑๓๐๑๓๐    ๑๔๒๑๔๒๑๔๒๑๔๒    
 
 

        3333....1111....3 รายวิชา3 รายวิชา3 รายวิชา3 รายวิชา  
            1111) ) ) ) รหัสวิชารหัสวิชารหัสวิชารหัสวิชา    
 1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
  2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
   ๓.๑ ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
                      ๓.๒ ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
  ๓.๓ อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
 4. รหัสวชิาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 

เลข 3 ตัวเแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวท่ี 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวท่ี 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 



  
  

๑๔ 
 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 
โดยกําหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มหลักและทฤษฎีท่ัวไป       แทนด้วยตัวเลข 1 
 ๒. กลุ่มการใช้ภาษา    แทนด้วยตัวเลข 2 
 ๓. กลุ่มอักษรและจารึก    แทนด้วยตัวเลข 3 
 ๔. กลุ่มวรรณคดีและวรรณกรรม   แทนด้วยตัวเลข 4 
 ๕. กลุ่มการค้นคว้าและแบบเรียน  แทนด้วยตัวเลข 5 
 ๖. กลุ่มการประยุกต์    แทนด้วยตัวเลข 6 
 ๗. กลุ่มภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ  แทนด้วยตัวเลข 7 
 ๘. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   แทนด้วยตัวเลข 8 
 ๙. โครงการเอกเทศ ปัญหาพิเศษ  แทนด้วยตัวเลข 9 
    ภาคนิพนธ์ หัวข้อพิเศษ การสัมมนา การวิจัย 
 

หมวดและหมู่วิชากําหนดรหัสดังนี้หมวดและหมู่วิชากําหนดรหัสดังนี้หมวดและหมู่วิชากําหนดรหัสดังนี้หมวดและหมู่วิชากําหนดรหัสดังนี้ 
รหัสรหัสรหัสรหัส    หมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชา    รหัสรหัสรหัสรหัส    หมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชา    
100 วิชาท่ีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ 125 ประวัติศาสตร์  
101 หลักการศึกษา 126 มานุษวิทยาและสังคมวิทยา  
102 หลักสูตรและการสอน  127 ภูมิศาสตร์  
103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  128 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
104 ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  129 เศรษฐศาสตร์  
105 จิตวิทยาและการแนะแนว 130  
106 การบริหารการศึกษา  131  
107 การศึกษาปฐมวัย  132  
108 การศึกษาพิเศษ  133  
109 พลศึกษาและนันทนาการ  134  
110  135  
111 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  136  
112 ฟิสิกส์ 137  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ลําดับก่อนหลัง 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



  
  

๑๕ 
 

รหัสรหัสรหัสรหัส    หมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชา    รหัสรหัสรหัสรหัส    หมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชาหมวดและหมู่วิชา    
113 เคมี  138  
114 ชีววิทยา  139  
115 คณิตศาสตร์และสถิติ  140  
116 คอมพิวเตอร์  141 ศิลปศึกษา  
117  142 วิจิตรศิลป์  
118  143 ประยุกต์ศิลป์  
119  144 นาฏศิลป์และการแสดง  
120  145 ดุริยางคศิลป์  
121 ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  146  
122 ภาษาศาสตร์   147  
123 ภาษาไทย  148  
124 ภาษาอังกฤษ  149  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

๑๖ 
 

ก. ก. ก. ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     จํานวนไม่น้อยกว่า                                                ๓๐๓๐๓๐๓๐     หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
        บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                   ๓๐ หน่วยกิต 

 

๑) ๑) ๑) ๑) กลุม่วชิาภาษาและการสื่อสารกลุม่วชิาภาษาและการสื่อสารกลุม่วชิาภาษาและการสื่อสารกลุม่วชิาภาษาและการสื่อสาร                                                                                                                                        บงัคบัเรยีน            บงัคบัเรยีน            บงัคบัเรยีน            บงัคบัเรยีน                ๑๒     ๑๒     ๑๒     ๑๒     หนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิต    
0005101-62 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 
๓(๒-๒-๕) 

0005103-62 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
๓(๒-๒-๕) 

0005106-62 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Usage for Communication 
๓(๒-๒-๕) 

0005110-62 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

๒) ๒) ๒) ๒) กลุม่วชิามนษุยศาสตร์กลุม่วชิามนษุยศาสตร์กลุม่วชิามนษุยศาสตร์กลุม่วชิามนษุยศาสตร์                                                                                                                                                                            บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              ๓      ๓      ๓      ๓      หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ 
0005107-62 สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

๓) ๓) ๓) ๓) กลุม่วชิาสังคมศาสตร์กลุม่วชิาสังคมศาสตร์กลุม่วชิาสังคมศาสตร์กลุม่วชิาสังคมศาสตร์                                                                                                                                                                                บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              ๖      ๖      ๖      ๖      หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ 
0005102-62 พลเมืองท่ีเข็มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

0005108-62 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

๔) ๔) ๔) ๔) กลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุม่วชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              บงัคบัเรยีน              ๙๙๙๙                        หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
0005104-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
๓(๒-๒-๕) 

0005105-62 ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

๓(๒-๒-๕) 

0005109-62 การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓(๒-๒-๕) 



  
  

๑๗ 
 

ข. ข. ข. ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน         จํานวนไม่น้อยกว่า                ๑๐๑๐๑๐๑๐๖๖๖๖ หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
                ((((๑๑๑๑) ) ) ) กลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มวชิาชพีครูวชิาชพีครูวชิาชพีครูวชิาชพีครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ๔๓๔๓๔๓๔๓    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
                                        ๑.๑๑.๑๑.๑๑.๑    วชิาชพีครูวชิาชพีครูวชิาชพีครูวชิาชพีครู(บงัคบั)                                                           (บงัคบั)                                                           (บงัคบั)                                                           (บงัคบั)                                                                                                   ๒๘๒๘๒๘๒๘    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
                          บังคับให้เรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                                                        ๒๘    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 

Individual Development Plan 
๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
Ethics and Spirituality for Teachers              

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development                                  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation              

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสําหรับครู 
Psychology for Teacher                               

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in Education           

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

                                 

            ๑๑๑๑....๒๒๒๒    วชิาวชิาวชิาวชิาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษา    บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้         ๑๑๑๑๕๕๕๕            หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ         

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    
Practicum Teaching 1 

๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    
Practicum Teaching 2 

๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    
Practicum Teaching 3 

๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    
Internship 1 

๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    
Internship 2  
 

๖(๕๔๐) 



  
  

๑๘ 
 

                ((((๒)๒)๒)๒)    กลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอก           ให้เรียนไม่น้อยกว่า                                                                ๖๖๖๖๓๓๓๓        หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
                                                            ๒๒๒๒....๑๑๑๑    วชิาเอกวชิาเอกวชิาเอกวชิาเอกบังคบับังคบับังคบับังคบั                บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้                  ๔๒๔๒๔๒๔๒        หนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิต    
    

๑๒๓๑๒๐๖-๖๒ การฟัง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย 
Listening Watching and Speaking 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๑๒๐๙-๖๒ หลักภาษาไทย 
Principles of Thai Language 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๒๑๑-๖๒ ศิลปะการอ่านออกเสียง 
The Art of Read Aloud 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๒๑๒-๖๒ ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย 
Linguistics for Thai Language Teacher 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๓๐๑-๖๒ พัฒนาการของภาษาไทย 
The Development of Thai Language 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๔๐๑-๖๒ พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
The Development of  Thai Literature 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๔๐๑-๖๒ วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 
The Best Selected Literatures in  Textbooks 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๔๐๒-๖๒ คติชนวิทยา 
Folklore 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๕๐๑-๖๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
Learning Design of Thai Language 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๕๐๒-๖๒ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
Design and Production of Educational Media of Thai 
Language Learning Area 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๖๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching 
in 21st Century 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
Instructional of Thai Language 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒ วิจัยในชั้นเรียน 
Classroom Action Research 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๔๙๐๑-๖๒ โครงงานและสัมมนา 
Project and Seminar 
 
 
 
 
 
 

๓(๒-๒-๕) 



  
  

๑๙ 
 

    ๒๒๒๒....๒๒๒๒    วชิาวชิาวชิาวชิาเอกเอกเอกเอกเเเเลือกลือกลือกลือก        ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒๑๒๑๒๑๒๑        หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
๑๒๓๑๒๐๗-๖๒ การอ่านคิดพัฒนาชีวิต 

Reading, Thinking, and Developing Life 
๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๑๒๐๘-๖๒ การเขียนเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 
Writing for Academic Communication and Occupation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๑๔๐๑-๖๒ แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย    
The Study of Thai Literature 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๒๑๐-๖๒ ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน 
Creative Thinking and Creative Writing 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๒๑๓-๖๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign Languages in Thai Language 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๔๐๒-๖๒ วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
Literature and Creative Criticism 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๒๖๐๔-๖๒ การจัดกิจรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน 
The Organization of Thai Language Skills Activities in School 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๑๐๑-๖๒ ลักษณะคําประพันธ์ไทย   
Characteristics of Thai Poetry 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๔๐๔-๖๒ การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 
Children’s Books Publication 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๕๐๓-๖๒ เพลงไทยประกอบบทเรียน  
Thai Songs for Lessons  

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๗๐๒-๖๒ การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ               
Thai Teaching for Foreigners 

๓(๒-๒-๕) 

  
    คคคค. หมวดวชิาเลอืกเสร ีหมวดวชิาเลอืกเสร ีหมวดวชิาเลอืกเสร ีหมวดวชิาเลอืกเสร ี            จํานวนไม่น้อยกว่า                            ๖๖๖๖ หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน  โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  
  

๒๐ 
 

๓๓๓๓....๑๑๑๑....๔๔๔๔    แผนการศึกษาแผนการศึกษาแผนการศึกษาแผนการศึกษา    
    

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๑ ๑ ๑ ๑ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๑๑๑๑    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไป    ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาชพีวชิาชพีวชิาชพีวชิาชพีเฉพาะดา้นเฉพาะดา้นเฉพาะดา้นเฉพาะดา้น    

(วิชาชีพครูบังคับ) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเป็นครู 
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๑๒๐๖-๖๒ การฟัง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอกเลือก) xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก  ๓(x-x-x) 
        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๑๒๑๒๑๒๑    

    
    
    

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๑ ๑ ๑ ๑ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๒๒๒๒    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    

(วิชาชีพครูบังคับ) 
    

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๓(๒-๒-๕) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑(๙๐) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๑๒๐๙-๖๒ หลักภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอกเลือก) 

 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

หมวดเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๒๒๒๒๒๒๒    

    
    
    
    
    
    
    
    



  
  

๒๑ 
 

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๒ ๒ ๒ ๒ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๑๑๑๑    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไป    0005106-62 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
0005104-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    
(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๒๓๐๑-๖๒ พัฒนาการของภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๒๓๒๔๐๑-๖๒ พัฒนาการของวรรณคดีไทย ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกเลือก) xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๑๒๑๒๑๒๑    

    
    
    

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๒ ๒ ๒ ๒ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๒๒๒๒    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไป    ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    

(วิชาชีพครูบังคับ) 
1062201-62 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๓(๒-๒-๕) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

1002802-62 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑(๙๐) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๒๒๑๑-๖๒ ศิลปะการอ่านออกเสียง ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๒๑๒-๖๒ ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกเลือก) xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

หมวดหมวดหมวดหมวดเลอืกเสรีเลอืกเสรีเลอืกเสรีเลอืกเสรี    xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 
        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๒๒๒๒๒๒๒    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  
  

๒๒ 
 

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๓ ๓ ๓ ๓ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๑๑๑๑    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไป    0005103-62 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
0005107-62 สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    
(วิชาชีพครูบังคับ) 

1043202-62 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๓๔๐๑-๖๒ วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๔๐๒-๖๒ คติชนวิทยา ๓(๒-๒-๕) 

    ๑๒๓๓๕๐๑-๖๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
    ๑๒๓๓๕๐๒-๖๒ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
๓(๒-๒-๕) 

        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๑๒๑๒๑๒๑    
    
    
    

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๓ ๓ ๓ ๓ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๒๒๒๒    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดหมวดหมวดหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไปวชิาศึกษาทัว่ไป    0005109-62 การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
0005108-62 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 
0005110-62 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

1003803-62 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๑(๙๐) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๒๓๓๖๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒ วิจัยในชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๔๙๐๑-๖๒ โครงงานและสัมมนา ๓(๒-๒-๕) 

        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๒๒๒๒๒๒๒๒    
    
    
    
    
    
    
    
    



  
  

๒๓ 
 

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๔ ๔ ๔ ๔ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๑๑๑๑    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖(๕๔๐) 
   

รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ ๖๖๖๖    
    
    
    

ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่ชัน้ปีที ่๔ ๔ ๔ ๔ ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่ภาคการศกึษาที ่๒๒๒๒    
หมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิาหมวดวชิา    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิาชื่อวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

หมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้นหมวดวชิาชพีเฉพาะดา้น    
(วิชาชีพครูบังคับ) 

1004303-62 ครุนิพนธ์ 1(0-๒-๑) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา)    

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 

        รวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติรวมหนว่ยกติ    ๗๗๗๗    
 

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา 
 แสดงในภาคผนวก ก 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
     

 

 

๒๔ 

    
๓.๒  ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       ๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 
สาขาวิชา                       สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
๑. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวมารยิา เถาอินปาก ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๙ 

ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสตูร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๒๙ 

๒. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวปัจจรี ศรีโชค ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๒ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๖ 

๓. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวศิริสุดา  ธนาวาณิ-
ชยกูล 

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ๒๕๔๘ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๙ 

๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวศาริศา  สุขคง อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๒ 

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 
๕. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ ศษ.ม. 

 
หลักสตูรและการสอน วิชา
เฉพาะการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๒๕๕๘ 
 

ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๖ 
 
 
 

 



    

 

 
 

๒๕ 

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา 

สาขาวิชา                       สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
๖. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายณฐรช จอมพารา 

 
อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 
ศศ.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  ๒๕๔๓ 

๗. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวรุจิรา  มณีชม ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน กลุม่วิชา
เฉพาะการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๔ 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๑ 
๘. x-xxxx-xxxxx-xx-x  อาจารย์ นางสาวกฤติกา   

พรหมสาขา  ณ สกลนคร 
ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๖ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๒๕๕๓ 

    
 
 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
            - 
 

 



  

๒๖ 
 

๔๔๔๔....    องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)     
    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน    และมีการปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้       
สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทําบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
๔๔๔๔....๑๑๑๑    มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม        
   ๔.๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องาน 
ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการทํางานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๔.๑.๒ ด้านความรู้ 
 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
สําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้  



  

๒๗ 
 

 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา 
 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  
  ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 
  ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
และนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๔.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายอย่างรู้ เท่าทัน  เป็นพลเมืองต่ืนรู้  มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
 ๔.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
 ๒) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงานและต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๔) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
 ๔.๑.๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 



  

๒๘ 
 

 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เก่ียวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนําเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกท้ังตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 ๔.๑.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 
 ๒) สามารถนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซ่ี
อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 
 ๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
๔๔๔๔....๒๒๒๒    ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา     
  ๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ชั้นปีท่ี  ๑  ภาคการศึกษาท่ี  ๒       

๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒  ชั้นปีท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี  ๒       
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓  ชั้นปีท่ี  ๓  ภาคการศึกษาท่ี  ๒       
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔   ชั้นปีท่ี  ๔  ภาคการศึกษาท่ี  ๑      

 ๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔  ชั้นปีท่ี  ๔  ภาคการศึกษาท่ี  ๒     
 
 



  

๒๙ 
 

๔.๓๔.๓๔.๓๔.๓    การจัดเวลาและตารางสอน การจัดเวลาและตารางสอน การจัดเวลาและตารางสอน การจัดเวลาและตารางสอน     
ปีการศกึษาที่ปีการศกึษาที่ปีการศกึษาที่ปีการศกึษาที ่ ฝึกประสบการณว์ชิาชีพฝึกประสบการณว์ชิาชีพฝึกประสบการณว์ชิาชีพฝึกประสบการณว์ชิาชีพ จาํนวนชัว่โมงและตารางสอนจาํนวนชัว่โมงและตารางสอนจาํนวนชัว่โมงและตารางสอนจาํนวนชัว่โมงและตารางสอน 

๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๓ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ชั่วโมง 

 

๕. ๕. ๕. ๕. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวจิยั ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวจิยั ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวจิยั ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวจิยั         
        ๕๕๕๕....๑ ๑ ๑ ๑ คําอธิบายโดยย่อคําอธิบายโดยย่อคําอธิบายโดยย่อคําอธิบายโดยย่อ    
        การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
เคมี สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                                    วิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน วิจัยแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ เป็นงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา หรือชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด 
๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้     
 ๕.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืนมีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ 
   ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 



  

๓๐ 
 

 ๕.๒.๒ ด้านความรู้  
 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ 
ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
  ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ 
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
 ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
 ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี 
ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๕.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
 
 



  

๓๑ 
 

 
 ๕.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
 ๒) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี 
กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๕.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้อง
กลุ่มต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 ๕.๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 
 ๒) สามารถนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย 
๕.๓ ๕.๓ ๕.๓ ๕.๓ ช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลา    
        ----ภาคการศึกษาท่ี ๑  ชั้นปีท่ี ๓  วิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    
   -ภาคการศึกษาท่ี ๒  ชั้นปีท่ี ๓   วิชาวิจัยในชั้นเรียน 
๕๕๕๕....๔๔๔๔    จํานวนหน่วยกิตจํานวนหน่วยกิตจํานวนหน่วยกิตจํานวนหน่วยกิต    
  -วิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จํานวน ๓ หน่วยกิต 
  -วิชาวิจัยในชั้นเรียน จํานวน ๓ หน่วยกิต 
๕.๕ ๕.๕ ๕.๕ ๕.๕ การเตรียมการ การเตรียมการ การเตรียมการ การเตรียมการ     
              กําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน  
 



  

๓๒ 
 

 
     ๕๕๕๕....๖ ๖ ๖ ๖ กระบวนการประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการประเมินผล        
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ วิจัยใน
ชั้นเรียนและความก้าวหน้าในการทําท่ีบันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ประเมินผล
จากรายงานฉบับสมบูรณ์โดยให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ และในรายวิชาวิจัยในชั้นเรียน
กําหนดให้มีการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ํากว่า ๓ คน ซ่ึงมีการสอบเค้าโครงและ
นําเสนอผลการวิจัยเม่ือทําการวิจัยเสร็จสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

๓๓ 
 

หมวดท่ี ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทัน
เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ี
เก่ียวข้อง  

๒. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของ
การสอน จนสามารถนําไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของ
ภาษาไทย  และ มี เจตค ติ ท่ี ดี ต่ อวิ ชาชีพครู  รวม ท้ั ง มี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอ่ืนๆ ได้  

๓. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิต มีความอดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์สุจริต และมี
ศีลธรรม  

๔. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมทําให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี
สามารถทํางานร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้  โดยอาศัยกิจกรรม/
โครงการท่ีสาขาวิชากําหนด กิจกรรมการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ําใจ/เอ้ือ
อาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและ
สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย  

 
 
 



  

๓๔ 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องาน
ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
  ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
 ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
 ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
 ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
 ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน  
 ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง  
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
  ๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๒ ความรู้ 
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและ



  

๓๕ 
 

พัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 ๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ 
ความรู้และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ 
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามมาตรฐาน 
      ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี 
ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ  
 ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
 ๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
 ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 ๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน 
 ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
 ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 



  

๓๖ 
 

 ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู้ 
 ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

 ๒.๓.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
 ๒) การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง  
 ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  
 ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
 ๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  
 ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
 ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส  
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๖) วดัและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 



  

๓๗ 
 

 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๔.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
 ๒) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดี 
กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๔) มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
 ๓) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วมในการนําเสนองานวิชาการ 
 ๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
 ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
 ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๕) วดัและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   ๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๕.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่ม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
 ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ 
การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ



  

๓๘ 
 

โดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจาก
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
 ๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓) การจัดทําอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 
 ๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ
ด้านการศึกษา 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาท่ี
มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๔) วดัและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๒.๖ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๖.๑ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 
 ๒) สามารถนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซ่ีอสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญท่ีสุด 
 ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 



  

๓๙ 
 

 ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 ๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธี
สอนกับเทคโนโลยี  
 ๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
 ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
 ๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลอง 
 ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 ๔) วดัและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๔๐ 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
     ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  มาตรฐานผลการเรยีนรู้หมวดวชิาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ัง ๕ ด้าน มีดังนี้ 
  ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ ต่องาน
ท่ีได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
  ๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อม  
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 
  ๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสําหรับครู 
จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
  ๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา  
  ๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   



  

๔๑ 
 

  ๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
  ๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  ๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
  ๔.๒ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๓ มีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔.๔ มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นําและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม  
  ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจท่ีดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
  



     
 

 
 

๔๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

���� ความรับผิดชอบหลัก 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ความรู้ ๓  

ทักษะทาง
ปัญญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

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 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑    �    �  �     �    � 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓  �    �    �    � �    � 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒  �    �     �    �   �  

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๔   �    � �  �   � �     � 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓  �    �     �  �  �    � 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑   � �   �  �   �  � �   �  

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) ๓ �   �   �  � �    �  �   � 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

๔๓ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

���� ความรับผิดชอบหลัก   
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ ความรู้ ๓  

ทักษะทางปญัญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
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 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒  �    �     �   � �   �  

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๒ �    �     �     � � �  � 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓  �    �   
 

�    �   �   

 
 

 
 
 
                



     
 

 
 

๔๔ 

๔๔ 

    ๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะดา้น  

 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ัง ๖ ด้าน มีดังนี้   
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ ตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
  ๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อม  โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ ของสังคม
ส่วนรวม  มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 
  ๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม ของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้    
  ๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา  
  ๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน    
  ๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

 



 

 

 
 
 

๔๕ 

๔๕ 

  ๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ท่ี
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
  ๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน
และสังคม  
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง
สังคม    
  ๔.๒ ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๓ มีมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔.๔ มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นํา
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม  
  ๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทํางาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดี ในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน  
 ๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน 

 



 

 

 
 
 

๔๖ 

๔๖ 

การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสม
กับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 
  ๖.๒ สามารถนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การ
จัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนท่ีตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ท้ังผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย 
  ๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซ่ีอสัตย์ สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 
  ๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ      
  ๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
รู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี 
และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 

 



     
 

 
 

๔๗ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  
      -วิชาชีพครูบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๒  
ความรู้ 

๓  
ทักษะทางปัญญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔ � � � �   � �  
�   � � �  � � �     � 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
� � � � �    

 
�  �  � � � �  � �   �   

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑    � �     �    � �   �  �     

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒  �   � �   �  �    �   �  � � � � � 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
 �    �   

 

�    �     �     � 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
�    � �   

 
� �   � �  �   � �    

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจยัและพัฒนานวตักรรม
การเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
�   � � �   

 
 � �  � �  �  � � �    

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑ �   � �  �    �  � � �   �  � �  �  

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
 � �  � � �  

 
� �   � � �   � �  �  � 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๑  
•    • •    •   •     •  •    



 

 

 
 
 

๔๘ 

              แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

� ความรับผิดชอบหลัก  
   -วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑  
คุณธรรม จริยธรรม 

๒  
ความรู้ 

๓  
ทักษะทางปญัญา 

๔  
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๑ 

๑(๙๐) ๑ 
�  �  �  �  

 
�   �    �    �    

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๒ 

๑(๙๐) ๒ 
� � �  �  �  

 
�   �  �  � �   � �   

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๓ 

๑(๙๐) ๓ 
� � � � � � � � 

 
 � � � � �  � � � � � � �  

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑    

๖(๕๔๐) ๔ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏบิัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒    

๖(๕๔๐) ๔ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

๔๙ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
      -วิชาเอกบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑  

คุณธรรม จริยธรรม 
๒  

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 และความ
รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 
๑๒๓๑๒๐๖-๖๒ การฟัง การดูและการพูด
สําหรับครูภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
�    � �  �  �   � � � 

 
� � �  �   � 

๑๒๓๑๒๐๙-๖๒ หลักภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๑ �     �    �   � � �  �  �  �   � 

๑๒๓๒๒๑๑-๖๒ ศิลปะการอ่านออกเสียง ๓(๒-๒-๕) ๒ �     � � �  �  �   �    �  �    
๑๒๓๒๒๑๒-๖๒ ภาษาศาสตร์สําหรับครู
ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
�    �   �    � � � � 

 
  � �   �  

๑๒๓๒๓๐๑-๖๒ พัฒนาการของภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๒  �    �    �   � � �    �  �   � 

๑๒๓๒๔๐๑-๖๒ พัฒนาการของวรรณคดี
ไทย 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
 �    �    �  � � � � 

 
  � �   �  

๑๒๓๓๔๐๑-๖๒ วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือ
เรียน 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
�     � � �    � �  � 

 
  �  �    

๑๒๓๓๔๐๒-๖๒ คติชนวิทยา ๓(๒-๒-๕) ๓   �  � � �  �   � � � �   �  �   �  

 



 

 

 
 
 

๕๐ 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

      -วิชาเอกบังคับ   

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑  

คุณธรรม จริยธรรม 
๒  

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 และความ
รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 
๑๒๓๓๕๐๑-๖๒ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
� �   � �  � � � � � � � � 

 
  � � � � �  

๑๒๓๓๕๐๒-๖๒  การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
� �   � �    � � � � � � 

 
 � � � �   � 

๑๒๓๓๖๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
�    � �   

 
� �   � �  �   � �    

๑๒๓๓๖๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
� � � � � � � �  � � � �   

 
� �  � �    

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒ วิจัยในชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) ๓ � � � �   � �  �   � � �  � � �     � 
๑๒๓๔๙๐๑-๖๒ โครงงานและสัมมนา ๓(๒-๒-๕) ๓ � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � �    

 
             



 

 

 
 
 

๕๑ 

 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒       
� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

  -วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑  

คุณธรรม จริยธรรม 
๒  

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
 และความ
รับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 
๑๒๓๑๒๐๗-๖๒ การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ๓(๒-๒-๕) - � �    �  �  � �  �      �  �   � 

๑๒๓๑๒๐๘-๖๒ การเขียนเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

๓(๒-๒-๕) - 
�     �  �  � �  � � � 

 
  �  �   � 

๑๒๓๑๔๐๑-๖๒  แนวทางการศึกษา
วรรณคดีไทย    

๓(๒-๒-๕) - 
� �    �    � �   � � 

 
  � �    � 

๑๒๓๒๒๑๐-๖๒ ความคิดสร้างสรรค์
กับการสรรสร้างงานเขียน 

๓(๒-๒-๕) - 
�     � � �  � �   � � 

 
  �  �   � 

๑๒๓๒๒๑๓-๖๒ ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) - 
�    �   �    � � � � 

 
  �  �   � 

๑๒๓๒๔๐๒-๖๒ วรรณกรรมกับการ
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

๓(๒-๒-๕) - 
�    � �  �  �   � � � 

 
 � �  �   � 

 



 

 

 
 
 

๕๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
  -วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑  

คุณธรรม จริยธรรม 
๒  

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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 
๑๒๓๒๖๐๔-๖๒ การจัดกิจรรมส่งเสริม
ทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน 

๓(๒-๒-๕) - 
� �   � �  �  �    �  

 
  �     � 

๑๒๓๓๑๐๑-๖๒ ลักษณะคําประพันธ์ไทย   ๓(๒-๒-๕) - �    � �    �     �    �  � �   

๑๒๓๓๔๐๔-๖๒ การจัดทําหนังสือ
สําหรับเด็ก 

๓(๒-๒-๕) - 
� �   � �  �  � �  �   

 
  �  � �   

๑๒๓๓๕๐๓-๖๒ เพลงไทยประกอบบทเรียน  ๓(๒-๒-๕) -  �   � �  �  � �    �    �  � �   

๑๒๓๓๗๐๒-๖๒ การสอนภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างประเทศ               

๓(๒-๒-๕) - 
 �    �  �  �   �   

 
  � � �    

 
 



 
  

๕๓ 
 

หมวดท่ี ๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 

กําหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงมีค่าระดับคะแนนดังนี้ 
  

ระดับคะแนน     ค่าระดับคะแนน 
  A      ๔.๐๐ 
  B+      ๓.๕๐ 
  B      ๓.๐๐ 
  C+      ๒.๕๐ 
  C      ๒.๐๐ 
  D+      ๑.๕๐ 
  D      ๑.๐๐ 
  E      ๐.๐๐ 
 

 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)  
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

     ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

    ๒) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

    ๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
  ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
   ๑) ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
   ๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ภาคผนวก จ หมวด ๒) 
 
 
 
 



 
  

๕๔ 
 

หมวดท่ี ๖ 
การพัฒนาอาจารย์ 

 
 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑ การปฐมนิเทศให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ด้านนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ  และข้อบังคับต่างๆ 
 ๑.๒ จัดให้มีครูพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่เพ่ือดูแลและให้คําปรึกษาในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๓ การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านศาสตร์วิชาครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล 
 ๑.๔ การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย
และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   ๒.๑.๑ การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 ๒.๑.๒ การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  ๒.๒.๑  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
  ๒.๒.๒ การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผล
งานวิจัยเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  ๒.๒.๓ การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

      
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๕๕ 
 

หมวดท่ี ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การกํากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 
สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความพึง
พอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา โดยหลักสูตรมีการกํากับมาตรฐาน ดังนี้ 
 ๑.๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการสาขาวิชาดําเนินการ 
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๑.๒ กําหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
  ๑.๓ กําหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของหลักสูตร และมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกท่ีโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความ
มุ่งม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ท้ังนี้หากนักศึกษาท่ีรับเข้ามีคุณลักษณะท่ียังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ๑.๔ จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําทุกปีการศึกษา 
  ๑.๕ จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๖ จัดระบบการวางผู้สอนท่ีคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 ๑.๗ กําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) 
ก่อนเปิดภาคเรียน 
 ๑.๘  กําหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ รวมท้ังสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑.๙ จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอน
ทราบเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 



 
  

๕๖ 
 

        ๑.๑๐ กําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 ๑.๑๑ กําหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมท้ังกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 ๑.๑๒ หลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.๑) อย่างต่อเนื่อง  
 ๑.๑๓ จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีคาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 
 ๒.๒ หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปี
การศึกษา 
 ๒.๓  หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 
๑ ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 ๒.๔  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงสํารวจข้อมูลท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาประเทศ    นโยบายของรัฐบาล    และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ก่อนท่ีจะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินไปเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบต่อไป 
 

๓. นักศึกษา 
          มหาวิทยาลยัรายภฏัเลยได้กําหนดระบบแนวทางการรับนักศึกษา ดังนี ้
 

 ๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๓.๑.๑ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอแผนปฏิบัติการการรับนักศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความสอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการ กําหนดการเปิด ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
สถานศึกษาของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา ประกอบกับการใช้ข้อเสนอแนะและผลการประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษาก่อนหน้านั้นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน  



 
  

๕๗ 
 

 ๓.๑.๒ ทุกหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร และต้องกําหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๒) 
  ๓.๑.๓ ทุกหลักสูตรเสนอแผนการรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีต้องการเปิดสอน 
โดยผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจํา คณะก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
 ๓.๑.๔ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและ 
จัดทํารายงานแผนการรับนักศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรองโดยใช้ข้อเสนอแนะและผลการประเมินกระบวนการในปีท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณา 
  ๓.๑.๕ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนําเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนการรับ
นักศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 ๓.๑.๖ มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานรับนักศึกษาเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการรับนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีการกําหนด
เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกโดยมีความโปร่งใสชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนด
ในหลักสูตรมีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิต ความมุ่งม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด   
 ๓.๑.๗ คณะกรรมการดําเนินงานท่ีได้รับการแต่งต้ังตามข้อ ๖.ดําเนินการตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ภายใต้การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและดูแลโดยมหาวิทยาลัย 
 ๓.๑.๘ คณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรวางแผน และดําเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาท่ีรับเข้าเพ่ือให้มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ัน ท่ีจะเรียนเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
 ๓.๑.๙ มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินกระบวนการรับนักศึกษา  
 ๓.๑.๑๐ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานผลการดําเนินงานการรับนักศึกษา
ต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 ๓.๑.๑๑ คณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยนํา
ข้อเสนอแนะ และผลการประเมินกระบวนการจากคณะกรรมการไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง พัฒนา 
หรือบูรณาการกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
 

          ๓.๒  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้กําหนดระบบการเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ประชุมวางแผนกําหนดปฏิทินดําเนินการร่วมกันระหว่างสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษาและคณะ 
  ๓.๒.๒ นักศึกษาใหม่รายงานตัว และกองพัฒนานักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ๒ สัปดาห์
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 



 
  

๕๘ 
 

  ๓.๒.๓ นักศึกษากรอกประวัติในระบบบริการการศึกษาและทําบัตรนักศึกษา 
  ๓.๒.๔ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๒.๕ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการสอบไปยังสาขาวิชา
และคณะ กรณีท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม
ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา 
  ๓.๒.๖ สาขาวิชา/คณะจัดปฐมนิเทศ จัดกิจกรรม และจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนการศึกษาในสาขาวิชา 
  ๓.๒.๗ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา และคณะประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  ๓.๒.๘ นําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานในปีถัดไป 
 

        ๓.๓  การควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
       หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าท่ีในการติดตาม ดูแลและให้คําปรึกษาท้ังเรื่องการเรียนและการ
ใช้ชีวิต เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะทําให้นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด มีการจัด
ชั่วโมงในตารางการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาจะพบกันสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมง  มีการ
แจกคู่มือการเรียนให้นักศึกษาและคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาให้อาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หลักสูตรมีระบบการควบคุมการดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ก่อนเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาใหม่ สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ท่ี 
ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ให้คณะพิจารณาโดยกําหนดให้อาจารย์หนึ่งคนเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ๑ หมู่เรียน 
 ๓.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะพิจารณา กรณีท่ี
คณะกรรมการฯระดับคณะไม่เห็นชอบให้สาขาวิชาทบทวนการเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา กรณีท่ีคณะ
กรรมการฯ ระดับคณะเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อไป 
 ๓.๓.๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา กรณีท่ีคณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบให้สาขาวิชา
และคณะทบทวนการเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา กรณีท่ีคณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยจะออกคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระความผิดชอบต่อไป 
 ๓.๓.๔ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับการให้คําปรึกษาและการปฏิบัติหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมแจกคู่มืออาจารย์ท่ี
ปรึกษา 



 
  

๕๙ 
 

 ๓.๓.๕ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดตารางให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบ
นักศึกษา สัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมงตลอดปีการศึกษา มหาวิทยาลัยคิดภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาสัปดาห์ละ 
๑ ชั่วโมง 
 ๓.๓.๖ อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษา ท้ังทางด้านวิชาการ และการดําเนินชีวิต แก่
นักศึกษาตามแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาในคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดภาค
การศึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาเพ่ือศึกษาข้อมูลของนักศึกษาท่ีอยู่
ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบการให้คําปรึกษา 
 ๓.๓.๗ กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาระหว่างภาคการศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่
สามารถให้คําแนะนําหรือให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเกินอํานาจหน้าท่ีหรือเกินความสามารถของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องรายงานสาขาวิชาและคณะ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักศึกษาได้
ทันเวลา 
 ๓.๓.๘ เม่ือสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษารายงานการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาต่อคณะ 
 ๓.๓.๙ เม่ือสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา 
 ๓.๓.๑๐ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะประเมินและ
สรุปผลการดําเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓.๑๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยประเมิน
และสรุปผลการดําเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓.๑๒ นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ในรอบต่อไป   
 

          ๓.๔  การคงอยู่และสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
 หลักสูตรกระบวนการสํารวจอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จํานวนท่ีรับเข้า จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวนคงอยู่ จํานวนท่ีหายไป คิดเป็นจํานวนร้อยละ โดย
รายงานผลดําเนินงานหลักสูตร(มคอ.๗) 
 

       ๓.๕  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ๓.๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา 
 ๓.๕.๒ หลังจากอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับข้อร้องเรียนของนักศึกษาแล้ว จึงทําการ 
บันทึกข้อร้องเรียนและส่งต่อไปยังฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังรายงานให้คณะรับทราบ  
 ๓.๕.๓ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรับทราบข้อร้องเรียน และดําเนินการติดต่อนักศึกษาเพ่ือ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน  
 
 



 
  

๖๐ 
 

 ๓.๕.๔ อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมสรุปรายงานการร้องเรียนของนักศึกษา และ 
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาเพ่ือประเมินความพึงพอใจประเมินและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาว่าได้รับการแก้ไขในระดับใด  พร้อมท้ังประชุมหาแนวทางการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก       
 ๓.๕.๕ ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถ 
ยื่นบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 ๓.๕.๖ หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
ของนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
 

๔. อาจารย์ 
 ๔.๑. การบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ 
 

  ๔.๑.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
   เม่ือมีภาระงานมากมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้อัตรากําลังเพ่ือรับอาจารย์ใหม่
โดยให้คณะเป็นผู้ กําหนดคุณสมบัติเ บ้ืองต้น คุณสมบัติ ท้ังด้านคุณวุฒิ  โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถตรงตามสาขาวิชาภาษาไทย  และมีประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศรับอาจารย์ใหม่  โดยอาจารย์ท่ีประกาศรับต้องมี
วุฒิปริญญาโทข้ึนไปทางภาษาไทยและต้องจบปริญญาตรีทางภาษาไทย 
 

 ๔.๑.๒ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
          มหาวิทยาลัยมีระบบการแต่งต้ังและการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ดังนี้  
  ๑) สาขาวิชาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร ได้แก่ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการทําวิจัย ฯลฯ เสนอคณะเพ่ือแต่งต้ัง
หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
  ๒) คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีคณะ
กรรมการฯ ไม่เห็นชอบให้สาขาวิชาทบทวนการเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร กรณีท่ีคณะ
กรรมการฯ เห็นชอบให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
มหาวิทยาลัย  
  ๓) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีคณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบให้สาขาวิชาทบทวนการ
เสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร กรณีท่ีคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ัง
หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
  ๔) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีสภาวิชาการไม่เห็นชอบให้สาขาวิชาทบทวนการเสนอชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร กรณีท่ีสภาวิชาการเห็นชอบให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  



 
  

๖๑ 
 

  ๕) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติกรณีท่ีสภา มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้สาขาวิชาทบทวนการเสนอชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้เสนอชื่อพร้อมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  
   ๖) มหาวิทยาลัยเสนอชื่อพร้อมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ังหรือปรับเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรไปยัง สกอ.เพ่ือรับทราบ กรณีท่ี สกอ.ไม่รับทราบให้สาขาวิชาทบทวนการเสนอชื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร กรณีท่ี สกอ.รับทราบให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งผลการ
รับทราบต่อมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา  
  ๗) ประเมินกระบวนการและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการดําเนินงานในรอบต่อไป 
 

 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

     ๕.๑ การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดรายวิชา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย มีระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรโดย
ดําเนินงานร่วมกับคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสอดคล้องกับ มคอ.๑ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ.๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยได้ศึกษาปัญหาสถานการณ์
ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือนําผล
มาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย 
 

   ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรพิจารณากําหนดผู้สอน ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ หลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกับคณะฯ เพ่ือจัดทําการกําหนดภาระงานสอน   
ส่งสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือกําหนดตารางสอนสําหรับการเปิดรายวิชาให้ เป็นไป
ตามแผนการเรียนท่ีกําหนดไว้ ในโครงสร้างและข้อกําหนดของหลักสูตรฯ 
 ๕.๒.๒ ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชา 
ท่ีสอน  ท้ังนี้หลักสูตรจัดผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางาน ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัยของผู้สอน 
 ๕.๒.๓ หลักสูตรฯ กําหนดภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและ 
ไม่ให้อาจารย์แต่ละท่านสอนนักศึกษาเกิน ๓ รายวิชาต่อภาคการศึกษา  
  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
              หลักสูตรฯ มีแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้ 
        ๕.๓.๑ การกําหนดเกณฑ์การให้ระดับคะแนน โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ถึงเกณฑ์การประเมินตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.๓ 
 ๕.๓.๒ ใช้การทวนสอบรายวิชาของหลักสูตรฯ ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดทําการ 
สอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 



 
  

๖๒ 
 

 ๕.๓.๓ หลักสูตรฯ มีการแจ้งการจัดทํามคอ.๓ และมคอ.๕  ผลการเรียนในท่ีประชุมเพ่ือ 
แจ้งผู้สอนล่วงหน้า หากส่งล่าช้ากว่ากําหนดทางมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือติดตาม 
 
๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
           ๖.๑.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 

             ๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ       
                เม่ือคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้วคณะจะดําเนินการจัดสรร
งบประมาณลงสู่สาขาวิชา  โดยคณะจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายท่ัวไปในคณะ  วัสดุครุภัณฑ์
ท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนวัสดุครุภัณฑ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชาจะพิจารณาดําเนินการหาเองโดยใช้
งบประมาณท่ีคณะจัดสรรให้ นอกจากนี้งบประมาณท่ีคณะจัดสรรให้ ยังใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และอาจารย์ 
 

             ๖.๑.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
                     ๑) สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
- ห้องเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๒ และ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน (ห้อง)  หมายเหตุ 
๑. ห้องเรียน    
- ห้องเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   
- ห้องเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   
- ห้องเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   
๒. ห้องปฏิบัติการท้ังหมด   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   
- ห้องปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   
- ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา ขนาด ๔๐ คน ๓   
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ขนาด ๔๐ คน   ๑   
๓. ห้องประชุม   
- ห้องประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด ๑๐๐ คน ๑   
- ห้องประชุมกล้วยไม้ ๑–๒ ขนาด ๒๐ คน ๒   
- ห้องประชุมแสงเทียน ขนาด ๒๐ คน ๑   
๔. ห้องสอบวิทยานิพนธ์   
- ห้องขนาด ๒๐ คน ๑  
๕. ห้องพักอาจารย์   
- ห้องพักอาจารย์ประจําสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  
๖. ห้องให้คําปรึกษา   
- ห้องให้คําปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  



 
  

๖๓ 
 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน (ห้อง)  หมายเหตุ 
- ห้องให้คําปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  
- ห้องให้คําปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  

 
 

- วัสดุครุภัณฑ์ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน หมายเหตุ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ๑๐ เครื่อง  
๒. เครื่องฉาย LCD ๑๕ เครื่อง  
๓. ลําโพง ไมค์ลอย ๑๕ ตัว  
๔. โปรแกรมสําเร็จรูป ๓ โปรแกรม  
๕. คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ๒ เครื่อง  
๖. เครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง    
๗. ผ้าปูโต๊ะ ๑๕ ผืน  
๘. บอร์ด ๒๐ บอร์ด  
๙. โต๊ะหน้าขาว ๑๐ ตัว  
๑๐. พานพุ่ม ๓  คู่  
๑๑. ผ้าสีต่างๆ ๒๕ ผืน  

 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 

๑. ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเลย จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดชัยภูมิ 

๒. โรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๓. ผู้บริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศวิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

- ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้จัดให้บริการ จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน หมายเหตุ 

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให้บริการท่ี อาคาร ๒ 
- หนังสือท่ัวไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  
- คู่มือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
- ตําราเรียนภาษาไทยและต่างประเทศ 
- วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพ่ือสืบค้นข้อมูล 

 
๑๐,๐๕๕  เล่ม  
๑,๒๓๐  เล่ม 
๔๑๕  เล่ม 

๑,๑๐๑  เล่ม 
๓  เครื่อง  

 

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์เคลื่อนท่ีจัดให้บริการท่ีห้องโถง ตึก ๒๓ 
- หนังสือท่ัวไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 
- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 
- วารสาร 
- หนังสือพิมพ์ 

 
๙๔๕ เล่ม  
๘๗๓ เล่ม 
๑๒๔ เล่ม 
๕ ฉบับ/วัน 

 



 
  

๖๔ 
 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
๑. ห้องสมุดสํานักวิทยบริการ (ดังตารางด้านล่าง) 
๒. ห้องประชุมขุมทองวิไล 
๓. สนามกีฬาทุ่งขุมทอง 
๔. โรงพลศึกษา 
๕. สนามกีฬาร่วมใจ 
 

- ห้องสมุดสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

หนังสือเก่าชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาอังกฤษ) 
ห้องปฏิรูปการศึกษา ชั้น ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห้องไทเลย ชั้น ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 
ห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาไทย) 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 
สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น ๑  
หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 
มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

๒๘,๖๐๘  เล่ม 
๔,๓๒๑  เล่ม 
๓๘๙   เล่ม 
๒๗๙ เล่ม 

๓,๙๙๑  เล่ม 
๗๙๖  เล่ม 
๒๕๓  เล่ม 

๑๒,๓๖๒ เล่ม 
๒,๗๙๓  เล่ม 
๖,๒๑๔  เล่ม 
๒๘๕  เล่ม 

๑,๘๗๔  รายการ 
๒,๕๕๒  เล่ม 

๑๓,๖๕๗  เล่ม 
๓๔๒  เล่ม 
๙๙๒  เล่ม 
๘๔๐  เล่ม 
๑,๓๒๕ เล่ม 
๖๖  เล่ม 

๖๐,๖๘๓  เล่ม 
๑๗๒  เล่ม 

๒,๒๔๗  เล่ม 
๔๐๓  เล่ม 
๔๖๖  เล่ม 

มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในคณะ 

 

 
 
 
 
 



 
  

๖๕ 
 

๖.๑.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
บริหารจัดการโดยประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา

เอกสาร หนังสือ ตํารา หรือฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าสําหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ซ่ึงเป็นห้องสมุดย่อยก็ต้องจัดหาหนังสือ ตํารา
และสื่อการสอนต่างๆ เพ่ือให้บริการอาจารย์และนักศึกษาด้วย นอกจากนี้ยังให้คณะครุศาสตร์
ประสานงานกับคณะอ่ืนๆ ซ่ึงทุกคณะมีห้องสมุดบริการอาจารย์และนักศึกษาตนเองอยู่แล้ว ให้อนุเคราะห์
นักศึกษาและอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้เข้าศึกษาหาความรู้ได้จากห้องสมุดคณะต่างๆ ได้ด้วย 
๖.๑.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ได้จากการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีคณะจัดให้ นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีต่อการให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและบริการต่างๆ ท่ีคณะจัดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๖๖ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 
(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

� � � � � 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

� � � � � 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

� � � � � 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา � � � � � 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

� � � � � 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 � � � � 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คําแนะนําด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ � � � � � 

(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง � � � � � 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี � � � � � 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   � � 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    � 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเป็นประจําทุกปี � � � � � 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีการศึกษา � � � � � 

(๑๕) นักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   � � 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้้าหมายตัวบ่่งชี้ท้ังหมดอยู่่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ต่อไป  



 
  

๖๗ 
 

หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบ้ืองต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้อง
มีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการ
ตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ส่ือ
การสอนในทุกรายวิชา 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทําเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จํานวน 
๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจําการคนหน่ึงในสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย ๑ คน ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมิน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนาและการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต จะทํา
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา
สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยน้ัน
ควรทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ันจะกระทําทุก ๕ ปี ท้ังน้ีเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 



 
  

๖๘ 
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๖๙ 
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๗๐ 
 

    ๓.๑.๖ ๓.๑.๖ ๓.๑.๖ ๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา     
ก.ก.ก.ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
             (๑) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
รหัสวิชา     ช่ือรายวิชา                         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 
  English Speaking and Listening Skills 
  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ 
แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว 
การซ้ือของ ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องท่ีง่ายและเป็นกิจวัตรท่ีต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ําเสียง กิริยาท่าทางท่ี
เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา 
คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะ
การสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
  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   
 
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     ๓(๒-๒-๕) 
 Thai for Communication 
  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา 
การใช้น้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
 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 



 
  

๗๑ 
 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    ๓(๒-๒-๕) 
 English Usage for Communication 
 เข้าใจข้อมูลท่ีได้จากการฟังเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การสนทนา คําบรรยาย 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อท่ีคุ้นเคยและสนใจ ให้คําแนะนํา ให้
เหตุผลและกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของ
ตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นําเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อท่ีคุ้นเคยและสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหา
ใจความสําคัญและจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งท่ีอ่าน เขียนรายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายท่ีเป็นรูปแบบมาตรฐานเก่ียวข้องกับเรื่อง
ท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการสื่อสาร 
  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 
 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ       ๓(๒-๒-๕) 
 English for Professional Purposes  
   พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดท่ีเป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคําท่ีชัดเจนและมี
ความละเอียดในหัวข้อท่ีหลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นท่ีมีความซับซ้อนท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเก่ียวกับปัญหาเฉพาะท่ีมีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึก
ปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๗๒ 
 

 (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา     ช่ือรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒    สุนทรียะ       ๓(๒-๒-๕) 
 Aesthetics 
 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท
และเพลงรําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรม
นันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ 
นําเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
 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 
 

 (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา     ช่ือรายวิชา   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองท่ีเข็มแข็ง      ๓(๒-๒-๕) 
 Potency Citizenship 
 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าท่ีของตนเองในฐานะ
ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมี
เหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
 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 
 
 
 
 
 



 
  

๗๓ 
 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    ๓(๒-๒-๕) 
 The King Wisdom for Local Development    
 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมและร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 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 
 

 (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา     ช่ือรายวิชา     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ    ๓(๒-๒-๕) 
 Health Promotion and Care 
 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีสําคัญ  
 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   
 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 
 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะ 5c โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 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 
 
 
 
 
 
 



 
  

๗๔ 
 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล      ๓(๒-๒-๕) 
 Logical thinking 
 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้
อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลได้ 
 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 
    
    
    
    
    
    



 

๗๕ 
 

ข.ข.ข.ข.    หมวดวิชาหมวดวิชาหมวดวิชาหมวดวิชาวิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้าน    
            (๑) (๑) (๑) (๑) กลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครูกลุ่มวิชาชีพครู        
                                ๑.๑.๑.๑.๑ ๑ ๑ ๑ วิชาชีพครูวิชาชีพครูวิชาชีพครูวิชาชีพครู(บังคับ)(บังคับ)(บังคับ)(บังคับ)        
รหัสวิชา              ช่ือรายวิชา                         หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒     ครุนิพนธ์         ๒(๐-๒-๑) 
     Individual Development Plan                  
                 จัดทําครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    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 
 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู ๓(๒-๒-๕) 
Ethics and Spirituality for Teachers              
 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ดํารงตนให้
เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู้เก่ียวกับค่านิยมอุดมการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 
   



 
 

๗๖ 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร       ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development                              
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวข้อง หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 
 Instructional Science        
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
 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, 



 
 

๗๗ 
 

practicum in real situation; to be a responsible and committed person in developing 
learners fulfil their potential 
 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 และการเรียนรู้  

 Innovation and Information Technology for Educational    
    Communication and Learning 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๘ 
 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Measurement and Evaluation           
 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผล
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 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 
 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    ๓(๒-๒-๕) 
  Research and Development in Innovation and Learning  
  วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
  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-



 
 

๗๙ 
 

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

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาสําหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 
 Psychology for Teacher                                
 หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ 
จิตวิทยาการให้คําปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนท่ีมีความต้องจําเป็น
พิเศษ แนวทางการให้คําปรึกษากับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 

 

 

 

 

 



 
 

๘๐ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education  
 ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทําแผนงานและ 
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้
ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงาน
ทํา มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ
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 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร         ๓(๒-๒-๕) 
  Language for Communication   
  ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดย
การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 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 



 
 

๘๑ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๒ 
 

                            ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ วิชาวิชาวิชาวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        
รหัสวิชา           ช่ือรายวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑      ๑(๙๐) 
 Practicum Teaching 1  
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครูผู้สอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  
เข้าใจบริบทชุมชนร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูท้ังในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
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, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๓ 
 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒     ๑(๙๐) 
Practicum Teaching 2       
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพ
ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอกเข้าร่วมโครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๔ 
 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓      ๑(๙๐) 
 Practicum Teaching 3  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๕ 
 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ๖(๕๔๐) 
 Internship 1       
 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด
ข้ันสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้ มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๖ 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒      ๖(๕๔๐) 
 Internship 2        
 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิด
ข้ันสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้ มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 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 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    



 
 

๘๗ 
 

    (๒)(๒)(๒)(๒)    กลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอกกลุ่มวิชาเอก    
        ๒.๒.๒.๒.๑๑๑๑    วิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกบังคับบังคับบังคับบังคับ            
รหัสวิชา           ช่ือรายวิชา            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๒๓๑๒๐๖-๖๒    การฟัง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย     ๓(๒-๒-๕) 
Listening Watching and Speaking 
 สืบค้น วิเคราะห์ ความรู้เก่ียวกับการฟัง การดู การพูด หลักการฟัง การดูและการพูด 
กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรูปแบบต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดท้ังสถานการณ์
จําลอง สถานการณ์จริง จากสื่อต่างๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมีส่วนร่วม  
 Inquiry analysis basic knowledge of listening, watching, speaking,  
principles of listening watching and speaking,  Speaking and listening strategies in various 
types, focus on practical in listening and speaking both in simulation and real situation 
from medias, designing the evaluation of participatory listening and speaking.    
 

๑๒๓๑๒๐๙-๖๒  หลักภาษาไทย       ๓(๒-๒-๕) 
 Principles of Thai Language 
 สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบ
เสียง ระบบคํา ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ 
 Inquiry analysis and synthesis principle and concepts of Thai  
language; phonology; morphology; sentence structure; message and meaning in Thai 
language.  
 

๑๒๓๒๒๑๑-๖๒  ศิลปะการอ่านออกเสียง      ๓(๒-๒-๕) 
 The Art of Read Aloud  
  สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคําประพันธ์รูปแบบต่างๆ ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
และร้อยกรองอย่างมีศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการอ่าน
ออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 
 Inquiry analysis Characteristics of various types of poetry both prose 
and poetry from the past to a present day; the principle of reading aloud for various 
purposes; practice reading aloud on prose and poetry in every type; design read 
aloud activity and evaluation.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๘ 
 

๑๒๓๒๒๑๒-๖๒  ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕) 
 Linguistics for Thai Language Teacher  
 สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์  
ระบบเสียง คํา วลี ประโยค ความหมาย ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
 Inquiry analysis and synthesis,  Basic knowledge of linguistic; linguistic  
theory; phonetic system; morphology system; phrases; sentences; meaning; 
discourse;  application of linguistic knowledge for use in Thai language learning. 
 

๑๒๓๒๓๐๑-๖๒  พัฒนาการของภาษาไทย     ๓(๒-๒-๕) 
 The Development of Thai Language  
 สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การ 
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คํา ประโยค ความหมายและสํานวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศท่ีหลากหลาย 
 Inquiry and analysis development of Thai language since Sukhothai  
era to a present day; The change of Thai language in the sound, word, sentence, 
meaning and Thai idiom; analyze the change of Thai language from case study, 
document, and various information technology. 
 

๑๒๓๒๔๐๑-๖๒  พัฒนาการของวรรณคดีไทย     ๓(๒-๒-๕) 
 The Development of  Thai Literature  
 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังและพัฒนาการของวรรณคดีไทยต้ังแต่สุโขทัยถึงก่อนได้รับ 
อิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ
วรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย และฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสําคัญแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นแนวทางการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในชั้นเรียน 
 Inquiry and analysis background and development of Thai literature  
since Sukhothai era to before Western influenced in term of the form, concepts, content, 
literary techniques, comparison of literature unique characteristics; the relationship 
between literature and social context and political in each era; analysis of importance Thai 
literatures in each period to be a guide teaching Thai literature classes. 
 
๑๒๓๓๔๐๑-๖๒  วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน    ๓(๒-๒-๕) 
 The Best Selected Literatures in Textbooks 
  สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ท้ังด้านเนื้อหา รูปแบบ  
แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 Analysis of selected literature in textbooks in term of content, forms,  
concepts, literary aesthetics and values to be used in the secondary education 
learning management. 



 
 

๘๙ 
 

 

๑๒๓๓๔๐๒-๖๒  คติชนวิทยา       ๓(๒-๒-๕) 
 Folklore  
 สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท คุณค่า และบทบาทหน้าท่ีของ 
คติชน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา 
การจําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปรายข้อมูล 
เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการทําวิจัย นําข้อมูลคติชนวิทยาในท้องถ่ินมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 Inquiry and analysis meaning, background, types, values, and role of  
folkloristic;  study the relationship between folklore and other sciences; 
methodology of folklore; classified and data analysis by technology and use theory 
of folklore to discuss; emphasize on field practice and research; use folklore data in 
local integrated with Thai language teaching.  
 

๑๒๓๓๕๐๑-๖๒  การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย   ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Design of Thai Language  
 สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท้ังในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน สร้าง
และพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 Inquiry analysis and synthesis; principle, concepts, theory which  
related to the learning design of Thai language in the curriculum; writing lesson plan; 
classroom management; design of learning in accordance with curriculum and 
learning style.  
 
๑๒๓๓๕๐๒-๖๒  การออกแบบและผลิตส่ือการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕) 
 Design and Production of Educational Media of Thai Language  
 Learning Area 
 สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบํารุงรักษาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การ 
ออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 Inquiry and analysis the selection; usage and maintenance Thai  
language medias; designing; producing; trial; evaluation and improve Thai language 
medias; development of innovation in accordance with objectives and result of Thai 
language learning; creating and developing books in accordance with the curriculum. 
 
 
 
 



 
 

๙๐ 
 

๑๒๓๓๖๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ ๓(๒-๒-๕) 
Measurement and Evaluation of Thai Language Teaching in 21st Century  
 สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สอดคล้อง
กับหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ และการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 Inquiry and analysis theory, concepts, and principles of measurement  
and evaluation of Thai language content; know how to create and develop effective 
measurement and evaluation tools according to statistics; design and create measuring 
instruments in modern technology according to Thai language department;  the concept 
of teaching and learning in the 21st century and authentic assessment. 
 

๑๒๓๓๖๐๒-๖๒  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย      ๓(๒-๒-๕) 
 Instructional of Thai Language 
 สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการสอนสู่การฝึก 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 
 Inquiry analysis and application of principle; approach; teaching  
theory through practice; micro teaching of listening, speaking, reading, and writing; 
Thai grammar and literature.    
 

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒  วิจัยในช้ันเรียน       ๓(๒-๒-๕) 
 Classroom Action Research 
 สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิจัยในชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการ 
วิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
 Inquiry and analysis principle approach and theory of classroom  
action research; conduct classroom research by identifying problems, data collection, 
designing, create tools, analysis data, and presentation of research results in various forms.  
 

๑๒๓๔๙๐๑-๖๒  โครงงานและสัมมนา      ๓(๒-๒-๕) 
 Project and Seminar  
 สืบค้น วิเคราะห์หลักการทําโครงงานและสัมมนาภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการกําหนด 
ประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ และนําเสนอในรูปแบบโครงงานและสัมมนาเชิงวิชาการ 
 Inquiry and analysis principle of Thai language projects and seminar;  
practice in define issues; research; summary; presentation in a form of project and 
academic seminar.   
 
 



 
 

๙๑ 
 

๒.๒.๒.๒.๒.๒.๒.๒.    วิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกวิชาเอกเลือกเลือกเลือกเลือก    
รหัสวิชา            ช่ือรายวิชา                           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๒๓๑๒๐๗-๖๒  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                               ๓(๒-๒-๕) 
                Reading, Thinking, and Developing Life 
 สืบค้น วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับการอ่านและการคิด แนวคิดทฤษฎีการสอนท่ี 
ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ท้ังการ
จับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ท้ังงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง ใน
รูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
                   Inquiry analysis Basic knowledge of reading and thinking; teaching 
theory which supporting reading and thinking; principle of reading; effective thinking; 
reading and thinking practice, main ideal, summary, analyze, interpret, evaluation, 
judgments both prose and poetry writing in form of documentary and fiction from 
printing, electronics media and various type of online media. 
 

๑๒๓๑๒๐๘-๖๒  การเขียนเพ่ือการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ  ๓(๒-๒-๕) 
  Writing for Academic Communication and Occupation  
  สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ การใช้ภาษาในงาน
เขียนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ 
 Inquiry and analysis the academic writing types and business  
writing; language usage in various types of writings properly; practice academic writing 
and business writing in various types.  
 

๑๒๓๑๔๐๑-๖๒  แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย    ๓(๒-๒-๕) 
  The Study of Thai Literature  
  สืบค้น วิ เคราะห์ความรู้ พ้ืนฐานทางวรรณคดี ความหมาย ลักษณะของ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 
 Inquiry and analysis basic knowledge of literature; meaning;  
characteristics of various types of literature, vocabulary in literature, discipline and 
principles of literary analysis. 
 

๑๒๓๒๒๑๐-๖๒  ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน   ๓(๒-๒-๕) 
 Creative Thinking and Creative Writing  
 สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง 
ชนิดต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 Inquiry and analysis the principles and the art of writing; writing  
prose and poem practice which base on creative thinking.  
 
 



 
 

๙๒ 
 

๑๒๓๒๒๑๓ -๖๒  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย     ๓(๒-๒-๕) 
  Foreign Languages in Thai Language 
 สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย หลักการ 
สังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคํา การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคํายืมในด้านเสียง 
คํา และความหมาย การนําคํายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมี
ต่อภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จําแนก วิเคราะห์คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากสื่อ
สารสนเทศท่ีหลากหลาย เพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 Inquiry and analysis background of acquiring foreign languages used in  
Thai language; observation principles of foreign language usage in Thai language; principle 
of borrowing words; analysis of borrowing words changes in sound., word and meaning; 
borrowing words in various contexts of Thai society; the influence of foreign languages 
on Thai language;  Gathering, classifieds, analysis of the foreign language in Thai language; 
analysis of foreign language words in Thai language from various information technology 
media to apply in teaching management.   
 

๑๒๓๒๔๐๒ -๖๒  วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์   ๓(๒-๒-๕) 
  Literature and Creative Criticism  
  วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพลตะวันตก บริบทของสังคม 
ท่ีส่งผลต่อวรรณกรรมแต่ละสมัย ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์
วรรณกรรมไทย การนําเสนอบทวิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  Analysis characteristics of Thai literature after Western influences;  
the context of society influences the literature; theory of literary criticism with 
applying of Thai literary criticism analysis; present the creative literary reviews. 
 

๑๒๓๒๖๐๔-๖๒    การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน          ๓(๒-๒-๕) 
                        The Organization of Thai Language Skills Activities in School 
                         ความหมาย ลักษณะ ประเภท เป้าหมาย และกระบวนการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาไทยในโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                         The meaning, characteristics, types, objective and activity processes 
of Thai language in basic educational level schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๓ 
 

๑๒๓๓๑๐๑-๖๒   ลักษณะคําประพันธ์ไทย       ๓(๒-๒-๕) 
       Characteristics of Thai Poetry       
   ท่ีมาและแบบแผนการแต่งคําประพันธ์ไทยและคําประพันธ์ในท้องถ่ิน กลวิธีใน
การใช้ถ้อยคํา การใช้โวหาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินคุณค่า  ฝึกแต่งคําประพันธ์ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล 
         The origin and patterns of Thai poetry and local poetry writing . The 
methods of writing and word choice, analyze, compare, and evaluate the value of 
Thai poetry. Practice writing prose and poetry that promotes individual creativity. 
 

๑๒๓๓๔๐๔-๖๒  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก     ๓(๒-๒-๕) 
 Children’s Book Publication 
 ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะคุณค่าประเภทและพัฒนาการของหนังสือ
สําหรับเด็กหลักการสร้างหนังสือสําหรับเด็กการนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ข้ันตอนการสร้างหนังสือสําหรับเด็กเทคนิคการเลือกเรื่องการ
สอดแทรกคุณธรรมหรือแนวคิดการกําหนดภาพประกอบการเลือกขนาดอักษรและการจัดรูปเล่ม
สํารวจหนังสือนิตยสารสําหรับเด็กตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆฝึกวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือสําหรับเด็ก
ฝึกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก 
 Main purpose, key characteristics, values and development of  
children’s literature. The process of creating children’s book by bringing forth local 
knowledge to adapt and be presented in the children book while taking into 
consideration developmental psychology, writing techniques, and the process of 
developing children’s book. The process of selecting what moral to convey down to 
the illustration, text size and the presentation of the book by looking at examples 
from children’s magazine and other learning environment. Practice analyzing and 
assessing the value of children’s book and learning to create own children’s book. 
 

๑๒๓๓๕๐๓-๖๒  เพลงไทยประกอบบทเรียน     ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Songs for Lessons        
   ลักษณะ แบบแผน  ทํานอง ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยสมัยต่าง ๆและฝึกแต่งเพลง
ไทยประกอบบทเรียน โดยการใช้ภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ เน้นเนื้อเพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนบ้าน ท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับวิชาภาษาไทย รวมท้ังเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลท่ีสําคัญ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ประกอบบทเรียน 
  The characteristic, format, melody, theory in singing Thai songs 
in different eras. Practice composing Thai songs to promote learning and 
enhance lesson, by using language to communicate feelings. The focus will be 
on Thai classical and local songs that are consistent with Thai subject as well 
as studying important Thai folk and contemporary music for using in the 
lesson. 
 
 



 
 

๙๔ 
 

๑๒๓๓๗๐๒-๖๒  การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ     ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Teaching for Foreigners 
  การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ การสื่อสารภาษาไทยด้วยการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน วิธีการสอนและอุปกรณ์การสอน 
  Thai Teaching for Foreigners. Thai language communication by 
listening, speaking, reading, writing, teaching methods and materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๙๖ 
 

สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
 ปัจจุบันทุกองค์กรมีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาภาษาไทย

อย่างลึกซ้ึงและมีความสามารถท่ีจะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษาและอ่ืนๆ ยังต้องการบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีความสนใจ ใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา รวมท้ังระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากข้ึนจากหลักสูตร
เดิมท่ีใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔๒ หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

รายการ 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(นก.) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นก.) 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี    

๓๐ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๘ 
 

๓๐ 
๑๒ 
๓ 
๖ 
๙ 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    (๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
        ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ 
        ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก 
        ๑.๓ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (๒) กลุ่มวิชาเอก 
        ๒.๑ วิชาเอกบังคับ 
        ๒.๒ วิชาเอกเลือก 
        ๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓๑ 
๕๐ 
๓๐ 
๖ 

๑๔ 
๘๑ 
๖๙ 
๖ 
๖ 
๖ 

๑๐๖ 
๔๓ 
๒๘ 
- 

๑๕ 
๖๓ 
๔๒ 
๒๑ 
- 
๖ 

จํานวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๖๗ ๑๔๒ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๙๗ 

 
 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายแหตุ 
๑. ชื่อหลกัสูตร 
    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
    Bachelor of Education  Program in Thai 

๑. ชื่อหลกัสูตร 
    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
    Bachelor of Education  Program in Thai 

คงเดิม 
๒. ชื่อปริญญา 
    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
    ค.บ. (ภาษาไทย) 
    Bachelor of Education (Thai) 
    B.Ed. (Thai) 

๒. ชื่อปริญญา 
    ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
    ค.บ. (ภาษาไทย) 
    Bachelor of Education (Thai) 
    B.Ed. (Thai) 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   ๓๐ หน่วยกิต 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า             ๑๐ หน่วยกิต   
      วิชาบังคับ                                                                ๖ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                        ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                               ๒(๒-๐-๔)      
    วิชาเลือก                                                                   ๔ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔)      
                  ในชีวิตประจําวัน    
๐๐๐๑๑๐๕   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔)      
                  ในชีวิตประจําวัน 
๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔)      
๐๐๐๑๑๐๗   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                      ๒(๒-๐-๔)  

๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   ๓๐ หน่วยกิต 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า             ๑๒ หน่วยกิต   
     วิชาบังคับ                                                             ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒   ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                    ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                    ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                                    ๓(๒-๒-๕) 
    วิชาเลือก                                                                  - หน่วยกิต 
 

 
- ปรับชื่อวิชาใหม่ทุกวิชา 
- จํานวนหน่วยกิตคงเดิมแต่
ปรับเหลือ ๑๐ วิชา แต่ละวิชา
จํานวน ๓ หน่วยกิต 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม่
ทุกวิชา 
- รายวิชาใหม่ ๖ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๒๐ วิชา 



 
 

 
 

๙๘ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
  (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                    ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                                                                     ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                      ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง           ๒(๒-๐-๔)   
  (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                    ๖ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก                                                                    ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
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) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    ๘ หน่วยกิต 
      วิชาเลือก                                                                  ๘ หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑   การคิดและการตัดสินใจ                                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                                     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕   วิทยาศาสตรเ์พื่อสขุภาพ                                           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจําวัน                   ๒(๒-๐-๔) 

 (๒) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                ๓ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                                                                ๓ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                                   ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่นอ้ยกว่า                                 ๖ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                                ๖ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองที่เข้มแข็ง                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
  (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                               ๙ หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตผุล                                         ๓(๒-๒-๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๙๙ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ๑๓๑   หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                     ๕๐   หน่วยกิต 
       ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                              ๔๔   หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕   ความเป็นครู                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสตูร                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒   การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                             ๓(๒-๒-๕) 
                  ทางการศึกษา  
๑๐๔๓๔๐๑   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔   การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                       ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาสําหรับคร ู          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคุณภาพการศึกษา                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยสาํหรับครู                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษสําหรบัครู                                           ๒(๑-๒-๓) 
         ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                              ๖     หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรยีนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด                    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีน                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕   การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง     ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย                   ๒(๑-๒-๓) 
                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและนําเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          ๑๐๓ หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                            ๔๓ หน่วยกิต 
       ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                            ๒๘ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                           หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                                                    ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                        ๓(๒-๒-๕) 
                      และจิตวิญญาณความเป็นคร ู
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
                      การศึกษาและการเรยีนรู ้
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาสําหรบัครู                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกัน                   ๓(๒-๒-๕) 
                       คุณภาพการศึกษา  
๑๐๐๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพื่อการสือ่สาร                                       ๓(๒-๒-๕) 
 ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                           -            หน่วยกิต        
 

- ปรับหน่วยกิตวิชาชีพครู
บังคับ เป็น ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา 
ยกเว้นวิชาครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-
๑) 
- ปรับคําอธิบายรายวิชาทุก
วิชา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๑๗ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 



 
 

 
 

๑๐๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู                                           ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาสาํหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                    ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบรหิารการศึกษา                               ๒(๒-๐-๔)
๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผู้นํา                                             ๒(๒-๐-๔)
๑๐๙๒๑๐๙   ผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพื่อการเรียนรู้สาํหรับครู                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน                               ๒(๑-๒-๓) 
          ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                       ๑๔  หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                             ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                       ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                        ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒               ๖(๕๔๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                          ๑๕  หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                  ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๒                  ๑(๙๐) 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๓                  ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                         ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                         ๖(๕๔๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ตั้งแต่ปี ๑–๓ และ
ปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่ ๔ ทั้ง 
๒ ภาคการศึกษา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
 
 

   (๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                           ๘๑ หน่วยกิต 
        ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                                  69  หน่วยกิต 
รหัส                รายวิชา                                                            หน่วยกิต 
1231101  ภาษาศาสตร์สําหรับครู                                        3(3-0-6) 
1231102  คําและสํานวนไทย                                     3(2-2-5) 
1231103  ภาษากับความคิด                                        3(2-2-5) 
1231105  หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                              3(2-2-5) 
1231204  ศิลปะการพูด                                                 3(2-2-5)     
1231205  พัฒนาการวรรณคดีไทย                                     3(3-0-6) 
1232202  หลักภาษาไทยสําหรับครู                                     3(3-0-6) 
1232203     การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา                                     3(2-2-5) 

  (๒) กลุ่มวิชาเอก                                           ๖๓  หน่วยกิต     
       ๒.๑ วิชาเอกบังคับ  บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                  ๔๒  หน่วยกิต 
รหัส                รายวิชา                                                   หน่วยกิต 
๑๒๓๑๒๐๖-๖๒ การฟัง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย          ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๑๒๐๙-๖๒ หลักภาษาไทย                                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๒๑๑-๖๒ ศิลปะการอ่านออกเสียง                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๒๑๒-๖๒ ภาษาศาสตรส์ําหรับครภูาษาไทย              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๓๐๑-๖๒ พัฒนาการของภาษาไทย                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๔๐๑-๖๒ พัฒนาการของวรรณคดีไทย                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๔๐๑-๖๒ วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรยีน                       ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๔๐๒-๖๒ คติชนวิทยา                                                 ๓(๒-๒-๕) 

ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ (ภาคผนวก ฏ) 



 
 

 
 

๑๐๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
1232411     วรรณกรรมวิจารณ์                                       3(2-2-5) 
1233106  ลักษณะคําประพันธ์ไทย                                       3(2-2-5) 
1233205  ศิลปะการอ่านทํานองเสนา                                     3(2-2-5) 
1233209     การเขียนสําหรับครู                                     3(2-2-5) 
1233211  ภาษากับวัฒนธรรม                                     3(3-0-6) 
1233408     วรรณกรรมปัจจุบัน                                     3(3-0-6) 
1233412     คติชนวิทยา                                      3(2-2-5)                  
1233516  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก                                    3(2-2-5) 
1234201  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                  3(3-0-6) 
1234207  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย                                 3(2-2-5) 
1234209  การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                     3(2-2-5) 
1234403  ภูมิปัญญาไทย                                     3(2-2-5) 
1234405  วรรณคดีเอกของไทย                                     3(3-0-6) 
1234610   การสืบค้นและนําเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่        3(2-2-5) 
1234906  สัมมนาภาษาไทย                                               3(2-2-5) 

๑๒๓๓๕๐๑-๖๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย          ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๕๐๒-๖๒ การออกแบบและผลติสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้               
                      ภาษาไทย                                                   ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๖๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน 
                      ศตวรรษที่ ๒๑                                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๙๐๑-๖๒ วิจัยในชั้นเรียน                                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๔๙๐๑-๖๒ โครงงานและสัมมนา                                      ๓(๒-๒-๕) 
    
  
 
 
 
 

 

        ๒.๒ วิชาการสอนวชิาเอกวิชาการสอนวชิาเอกวิชาการสอนวชิาเอกวิชาการสอนวชิาเอก    ไมน่อ้ยกวา่ไมน่อ้ยกวา่ไมน่อ้ยกวา่ไมน่อ้ยกวา่                                                                                                            6  6  6  6      หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
1234601 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทย 1                   3(2-2-5)  
1234602 การจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาไทย 2                    3(2-2-5)  

    ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                         -       หน่วยกิต -ตัดออกจากหลักสูตร 

                                ๒.๒.๒.๒.3333    วชิาเอกเลอืก                                                        วชิาเอกเลอืก                                                        วชิาเอกเลอืก                                                        วชิาเอกเลอืก                                                        6 6 6 6         หน่วยกติหน่วยกติหน่วยกติหน่วยกติ    
1231107 กวีนิพนธ์ไทย                                             3(2-2-5) 
1232205     การพูด การฟังเพื่อผลสมัฤทธิ์                               3(2-2-5)   
1232206  การเขียนภาคนิพนธ์                                           3(2-2-5) 
1232601  นิทานกับการเรยีนการสอน                                     3(2-2-5) 
1232602  การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน     3(2-2-5) 
1233110 ภาษาถิ่น                                             3(2-2-5) 

    ๒.๓ วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                      ๒๑   หน่วยกิต 
๑๒๓๑๒๐๗-๖๒ การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๑๒๐๘-๖๒ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ    ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๑๔๐๑-๖๒ แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย                       ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๒๑๐-๖๒ ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสรา้งงานเขียน       ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๒๑๓-๖๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๒๔๐๒-๖๒ วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสรา้งสรรค์           ๓(๒-๒-๕) 
 
 

ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ (ภาคผนวก ฎ) 



 
 

 
 

๑๐๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
1233207     ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย                               3(2-2-5) 
1233403 เพลงไทยประกอบบทเรยีน                               3(2-2-5) 
1233413 วรรณคดีการละคร                                           3(3-0-6) 
1233415 วรรณกรรมท้องถิ่น                                           3(2-2-5) 
1233501 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดไีทย       3(2-2-5) 
1233502 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย                               3(2-2-5)  
1233603  การผลิตสื่อสําหรับครภูาษาไทย                    3(2-2-5) 
1233701  การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ                    3(3-0-6) 
1234208 การอ่านตีความ                                              3(2-2-5) 

๑๒๓๒๖๐๔-๖๒ การจัดกิจรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย                                             
                        ในโรงเรียน                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๑๐๑-๖๒ ลักษณะคําประพันธ์ไทย                                ๓(๒-๒-๕)
๑๒๓๓๔๐๔-๖๒ การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก                           ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๕๐๓-๖๒ เพลงไทยประกอบบทเรยีน                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๓๓๗๐๒-๖๒ การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ           ๓(๒-๒-๕)              
 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         ๖ หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน โดย
ไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า                       ๖ หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน   
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

คงเดิม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก คคคค    

ตารางเปรยีบเทยีบคาํอธบิายรายวชิาหลกัสตูรเดมิ พ.ศ.ตารางเปรยีบเทยีบคาํอธบิายรายวชิาหลกัสตูรเดมิ พ.ศ.ตารางเปรยีบเทยีบคาํอธบิายรายวชิาหลกัสตูรเดมิ พ.ศ.ตารางเปรยีบเทยีบคาํอธบิายรายวชิาหลกัสตูรเดมิ พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙๒๕๕๙    
และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๑๐๔ 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑ ๐๐๐๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            ๒(๒-๐-๔) 
      Thai for Communication 
       ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      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 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                            ๓(๒-๒-๕) 
                     Thai for Communication         
          ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูด
สื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ําเสียงในการพูด
สื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภท
ต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
                    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 

ปรับปรุงรหัสวิชา  ชื่อวิชา 
หน่วยกิต และคําอธิบาย
รายวิชา 
    
    

๒ ๐๐๐๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ๒(๒-๐-๔) 
      English for Communication  
      ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด 
อ่าน และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              ๓(๒-๒-๕) 
                       English Usage for Communication                     

           เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
การศึกษา การสนทนา คําบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคย และสนใจ ให้คําแนะนํา ให้เหตุผล 

ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
และคําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๐๕ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

     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 

และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่า
ประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นําเสนอผลงานโดยเชื่อมโยง
หัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสําคัญ และจับประเด็น
อย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการสื่อสาร 

          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 

 
 
 



 

 
 

๑๐๖ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๓ ๐๐๐๑๑๐๓  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                  ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
   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 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจําวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่
ใช้ในชีวิตประจําวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   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 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๑  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ          ๓(๒-๒-๕)            
                                            English Speaking and Listening Skills    
                                        พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟังบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสํานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 
(เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทําเป็นประจํา ใช้ภาษาและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย  โดยใช้ภาษา น้ําเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททาง
สังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา 
คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต 
และคําอธิบายรายวิชา 



 

 
 

๑๐๗ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

          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   

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร     ๒(๒-๐-๔) 
    ในชีวิตประจําวัน    
    Reading and Writing English for Daily Life        
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา 
การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนสรุป
ความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for 
note-taking, summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 

        ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๐๘ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๖ ๐๐๐๑๑๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม   ๒(๒-๐-๔) 
    English for Cultural Communication 
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิ

ประเทศ  ภูมิอากาศ  ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลสําคัญ
ทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี 

    English for communication regarding cultural 
issues, geography, climates, social value, beliefs, food, 
festivals and traditions, and ceremonies 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication in the Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการทํางาน การต้อนรับ การนัดหมาย การ

โทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ  การ
เขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัตสิ่วนตัว การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่าง ๆ  

     English in the workplace, welcoming, making 
appointment, telephoning, giving and asking information; 
form filling, application letter, resume, job advertisement, 
charts and labels    

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม   ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันสําคัญและ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิตและปัญญา และการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๐๙ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

Sabbath days and ritual of Buddhism; mind and wisdom 
development; Dhamma application for daily life 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง  
การสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการวางแผนการดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 
     The factors affecting human behaviors, self–
perception for self-development, positive relationships 
building with others and planning for a happy life 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีใน
ชีวิตประจําวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
กับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
      The meaning of music aesthetics; types of music 
in daily life; musical role in social context; music and life 
relationship; music skills and experiences improvement 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ            ๓(๒-๒-๕) 
            Aesthetics 

                        ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทย
สากลแต่ละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรํา
วงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัด

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  ได้แก่ 
๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพ
ของดนตรีกับชีวิต,  
๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพ
การแสดง  และ 
๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะและการ
ออกแบบ 



 

 
 

๑๑๐ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ     ๒(๒-๐-๔) 
       Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทาง
ศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม 
และความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่า
ผลงานศิลปะและการออกแบบสําหรับนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
      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 

องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 

           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 
 

๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จํานวนหน่วยกิต 
และคําอธิบายรายวิชา 
 
 

๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง     ๒(๒-๐-๔) 
     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและ
การละเล่นท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นํามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     The meaning of aesthetics performances; the folk 
plays; values and lifestyles applied to art performances; 
activity based on local values and ways of life 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย      ๒(๒-๐-๔) 
     Thai Society System 
     สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทย

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๑ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

และแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน   
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล 
แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     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 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก      ๒(๒-๐-๔) 
     Global Society System 

    วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิ
มนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่าง
ประเทศที่สําคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 

    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 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๒ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

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 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะ
ของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร 
และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
     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 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา      ๒(๒-๐-๔) 
    Loei Study 
    บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความ

เชื่อพิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

   Context of Loei province; history and culture, 
belief, ritual, custom, ways of life, amusement, Loei dialect, 
arts, and folk wisdom 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๓ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน    ๒(๒-๐-๔) 
    Thailand and ASEAN Community 
    ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศ

สมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 

    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 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖   เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน    ๒(๒-๐-๔) 
     Economy in Daily Life 

      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจําวัน  ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้
ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ 
เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 
provincial product; government and private sector in economic 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๔ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                  ๒(๒-๐-๔) 
    Thinking and Decision Making 

     หลั ก ก า ร และกระบวนกา ร คิ ดขอ งม นุษ ย์  ทั กษ ะ
กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ หลักการ   ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การ
ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กําหนดการเชิงเส้นสําหรับ
การตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

    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 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                           ๒(๒-๐-๔) 
  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความสําคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย 
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  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 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร    



 

 
 

๑๑๕ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    ๒(๒-๐-๔) 
    Exercise for Health 
    ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  

ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และ
สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนําไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    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    

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต   ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการดํารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ 

    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    

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ     ๒(๒-๐-๔) 
    Science for Health 
    ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความสําคัญของ

อาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับ

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๖ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

ประจําวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธง
โภชนาการ หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐม
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจําวัน 

    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    

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔) 
    Life and Environment 

     การกําเนิดโลก กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ 
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษ
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    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 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๗ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

and local natural resources use; environment and tourism; law 
and environmental conflict management ; sustainable natural 
resources and environmental management    

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใช้ใน                 ๒(๒-๐-๔) 
                 ชีวิตประจําวัน  
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการทํางาน การใช้งาน เทคนิคการบํารุงรักษา
เครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสําหรับงาน
ไฟฟ้า งานครุภณัฑ์ เคหะภณัฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits 
maintenance techniques; tools and electronic tools use; 
durable goods, hardware and vehicles; security and energy 
conservation awareness 

    ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตว์ในชีวิตประจําวัน       ๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อ
ตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไมย้ืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง 
หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; 
spices and medicinal plants for household consumption; fruit 

    ๑. รายวิชาที่ตดัออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๑๘ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

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 

๒๗  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒    พลเมืองที่เข้มแข็ง          ๓(๒-๒-๕) 
                        Potency Citizenship 

            วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้าง
และปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ
การปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้ อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสํานึก 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

            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 

๑.รายวิชาที่เพิ่มใหม่ 



 

 
 

๑๑๙ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ       ๓(๒-๒-๕) 
                    Health Promotion and Care    

           สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการสง่เสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทาง
กาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สําคัญ  
                     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   

๑.รายวิชาที่เพิ่มใหม่ 

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ  ๓(๒-๒-๕)                                                              
                        21st Century Skills for Living and Occupations 

            สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดย
บูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 
 
 
 

 



 

 
 

๑๒๐ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒    ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       ๓(๒-๒-๕) 
                  The King Wisdom for Local Development 
             ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได้ ศึกษาแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
และร่วมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
           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 

 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒    การคิดเชิงเหตุผล                                 ๓(๒-๒-๕) 
                       Logical thinking     
             วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับขั้น
การดําเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 
การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
               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 

 



 

 
 

๑๒๑ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (เดมิ)            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๘๕๘๕๘๕๘    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ใหม)่            
หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุหลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ    พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

and symbolic and pattern of explaining the phenomena that occur 
in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain information in today's global and 
making decisions based on data 

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒   ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                    ๓(๒-๒-๕) 
            English for Professional Purposes 
           พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มี
ความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคําที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบ
และเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

        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    

รายวิชาใหม ่

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒๒ 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑ ๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญาการศึกษา        ๒(๑-๒-๓) 
     Educational Philosophy 
     ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  พุทธปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา
ตามแนวพระราชดําริ  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวคิด  และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  และนํามาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 

     Philosophies, concepts and theories of 
education, religion, economy, society and culture; Buddhist 
philosophy of Education; educational philosophy as initiated 
by H.M. the King; studying, analyzing concepts and strategies 
for educational management to strengthen sustainable 
development applicable to school development 

    รวมเนื้อหาสาระ
รายวิชากับวิชา 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๑ การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒ ๑๐๑๒๑๐๒  การศึกษาแบบเรียนรวม     ๒(๑-๒-๓) 
      Inclusive Education 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  ประเภท  

และลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพื่อ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม 
การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม  สื่อ  สิ่งอํานวย
ความสะดวก  และบริการสนับสนุน 

      Basic knowledge on inclusive education; types 

 ๑. รายวิชาที่ตดัออก
จากหลักสูตร  
 



 

 
 

๑๒๓ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

and characteristics of children with special needs; adjustment 
and changes for management of inclusive education; 
teaching techniques, behavior adjustment; study and analysis 
of  the problems arising in inclusive classroom;  media , 
facilities  and support services 

๓ ๑๐๑๔๑๐๕  ความเป็นครู                                 ๓(๒-๒-๕) 
    Self – Actualization for Teachers 
                 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู  การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริต  คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ที่ดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  
การเป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้  สามารถแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด  การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
                Teachers’ working, teachers’ traits and professional 
standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 
governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 
profession; behaving as role models, public consciousness and 
selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and 
the teaching profession;  knowledge management on teaching 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณ 
                      ความเป็นคร ู                              ๓(๒-๒-๕)  
                      Ethics and Spirituality for Teachers           

             ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์
ความรู้ เ กี่ยวกับค่านิยมอุดมการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับครู  จิต วิญญาณความเป็นครู  กฎหมายสําหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู   โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ที่ เ น้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         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 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และคําอธิบาย
รายวิชา    



 

 
 

๑๒๔ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

profession;  being well-versed in the field of studies and 
teaching strategies that can help students think, analyze, criticize 
and create new things; seeking and choose up-to-date 
information and knowledge;  teacher-student interactions and 
promote the potential of learners; behaving on the codes of the 
profession issued by the teachers council; ongoing professional 
development for teachers 

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 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑  การพัฒนาหลักสูตร     ๓(๒-๒-๕)  
    Curriculum Development 
    ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดทําหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การนําหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

    Definitions and significance of curriculum, curriculum 
development, philosophy, principles, concepts and theories of 
curriculum construction in various designs, curriculum analysis, 
ability to create curriculum, implementation and evaluation 
curriculum, practice in curriculum evaluation and apply to 
curriculum development 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสตูร         ๓(๒-๒-๕) 
          Curriculum Development 
                     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นํา
หลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         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, 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา     
และคําอธิบายรายวิชา 

 



 

 
 

๑๒๕ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

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 

๕ ๑๐๒๓๒๐๒  การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน     ๓(๒-๒-๕)      
                 Management of Learning and Classroom  
                 Management 

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด
อย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  หลักการและแนวคิด 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาศูนย์การ
เรียนในสถานศึกษา และการบูรณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนรวม  การ
ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศ
การจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

    Theories and models of learning management for 
student’s critical and creative thinking; principle, concept and 
practice in writing lesson plans; learning and learning 
environment management; classroom management, learning 
center development in school and integrating of inclusive 
education; practice in effective learning management, and in 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้                             ๓(๒-๒-๕)  
                      Instructional Science 

          วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การ
ชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

           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 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
คําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๒๖ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

classroom management for constructing learning environment 
serving learners’ achievement 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. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕  การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ   ๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency  
                Economy Philosophy          
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้                    
                และการจัดการในชั้นเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณา
การ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับ

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร  



 

 
 

๑๒๗ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of sufficiency 
economy; application of sufficiency economy in livelihood; royal 
initiative projects; the new theory; learning management design 
by integrating sufficiency economy, the new theory, and king’s 
working principles to learning areas; practice in simulation 
learning management and real situation 

๗ ๑๐๓๓๓๐๑  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
                                                                         ๓(๒-๒-๕) 

      Education Innovation and Information Technology 
      หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การออกแบบ ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      Principles, concepts, theories, and designs of 
educational innovation and information technology, information 
technology for communication; design, manufacture, 
application, and assessment of innovative media and 
information technology for learning, the ability to use 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
                     การศึกษาและการเรยีนรู้                            ๓(๒-๒-๕)  
                     Innovation and Information Technology for  
                     Educational Communication and Learning                     
          ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สารการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
คําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๒๘ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

information technology to communicate properly 
 

                    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    

๘ ๑๐๔๓๔๐๑  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ๒(๑-๒-๓) 
    Measurement and Evaluation of Learning 
    หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน  เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา  การหา
คุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนําผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้              ๓(๒-๒-๕) 
                        Learning Measurement and Evaluation            
            วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการ

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
หน่วยกิต และ 
คําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๒๙ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

    Principles, concepts, and practices in learning 
measurement and evaluation; learning behavior’s measuring 
instruments; validation of the educational measurement; 
practice of assessing and evaluating students’ learning, 
assessing and evaluating the students’ learning and 
implementing the results of the measurement in developing 
students 

วัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
                        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 

๙ ๑๐๔๔๔๐๔  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    ๓(๒-๒-๕) 
      Research for Learning Development 
      หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใช้และผลิต

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้    ๓(๒-๒-๕) 
                        Research and Development in Innovation and  
                        Learning               
            วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  และ 
คําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๓๐ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

ผู้เรียน  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
    Principles, concepts, and practices in research; 

use and conduction of research for learning development; 
ability to in implement research findings into teaching; ability 
to conduct research to develop teaching and students, 
ability to present research findings for learning development 

บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

            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 

    



 

 
 

๑๓๑ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑  จิตวิทยาพัฒนาการ       ๒(๒-๐-๔) 
      Developmental Psychology  
      จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  

อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต  และพัฒนาการ  ทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย  การใช้
จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ 

       Basic  psychology and human evolution 
psychology; factors affecting growth  and development; theories 
concerning developmental psychology; developmental processes 
of  human  life-span; use of developmental  psychology  for  
understanding  and  supporting  learners’ potentials 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร  
 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒  จิตวิทยาสําหรับครู     ๓(๒-๒-๕) 
      Psychology for Teachers 
      จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้  

การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  การใช้จิตวิทยา
การเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข้าใจ  และสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา   
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผน
การศึกษา  อาชีพ และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจน
สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาสําหรับคร ู                              ๓(๒-๒-๕) 
                         Psychology for Teacher                               
              หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คําปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการ
เรียนรู้ การส่งเสรมิพัฒนาการและการเรยีนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาสําหรับการจัดการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย 
ผู้เรยีนที่มีความต้องจําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําปรึกษากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล

๑. ปรับปรุงรหัสวิชา   
และคําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๓๒ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

    Learning  psychology and educational  psychology;  
learning theories,  classroom  environmental  management for  
learning  community; use of  learning  psychology and 
educational psychology  for  understanding  and  supporting  
learner’s potentials, Guidance and counseling psychology;  
student care and support system to be able to help students in  
educational planning,  occupational planning,  and  adjusting 
oneself into society also be able to advise  learner  to  obtain  
best life  quality 

ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผูป้กครอง
และผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผูเ้รียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ด ีมีความ
รอบรู้ ทันสมยั และทันต่อการเปลีย่นแปลง 
            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 



 

 
 

๑๓๓ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๑๒ ๑๐๖๓๖๐๓  หลักการบริหารการศึกษา      ๒(๒-๐-๔) 
    Principles of Educational Administration 
     ความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี

เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  
ระบบการบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

    Definitions of Educational administration; concepts 
and theories of educational administration; the process of 
educational administration; educational administration system; 
institutional organization; problems solving relate to education 
administration 

 
                          

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
                                                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Education Administration and Quality Assurance  
                       in Education           
           ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
เพื่อจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ 
ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา 
ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีงานทํา มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
                       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 
 
 
 

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๐๑๑๑๐๓  ปรัชญา
การศึกษา   
๑๐๙๓๙๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และ ๑๐๙๔๙๐๙   
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จํานวน 
หน่วยกิต  และ 
คําอธิบายรายวิชา    



 

 
 

๑๓๔ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

  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 

    

๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖  การประกันคุณภาพการศึกษา      ๒(๑-๒-๓) 
      Educational Quality Assurance     
      หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ เ กี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้   

      Principles, concepts, and regulations regarding 
management of educational quality assurance,  education 
quality assurance; internal quality assurance; ability to manage 
quality of learning activities and develop learning quality 
continuously; and ability to organize activities for quality 
assessment of learning activities 

 ๑.รวมเนื้อหาสาระ
รายวิชากับวิชา 
๑๐๙๒๒๐๑-๖๒ การ
บริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา    

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยสําหรับครู         ๒(๑-๒-๓) 
      Thai Language for Teachers 
      ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู  การใช้ทักษะการ

ฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง  การใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร                          ๓(๒-๒-๕) 
                        Language for Communication  
                        ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด 

๑. รวม  ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน  ได้แก่ 
๑๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทยสําหรบัครู    
และ ๑๒๔๒๗๐๓  



 

 
 

๑๓๕ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

    Thai language and Thai culture for teacher, usage 
listening, speaking, reading, and writing skills meaningfully, 
usage of Thai language and cultures for peaceful life 

ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตน
ให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
                         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    

ภาษาอังกฤษสําหรับครู     
๒. ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา  จํานวน 
หน่วยกิต  และ 
คําอธิบายรายวิชา    

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓  ภาษาอังกฤษสําหรับครู         ๒(๑-๒-๓) 
    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    English language for professional development; 
usage of English language for communication regarding, listening, 
speaking, reading, and writing skills; usage of English language 
and culture, tradition, way of life, and belief for peaceful life 

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔ การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒(๑-๒-๓)                  
    Learning Resources and Local Wisdom      
    Management          
   ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ ที่สําคัญในท้องถิ่น  
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน  การถ่ายทอด

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๓๖ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิ
ปัญญาที่มีต่อการถ่ายทอดความรู้  จุดมุ่ งหมายระบบเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา  
การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา 

      Definitions, significance, and scope of learning 
resources and local wisdom; types of important local 
resources; Infrastructure for Learning; knowledge and skills for 
transferring knowledge; local wisdom as a learning resource; 
role of wisdom on transferring knowledge; the aims of 
content system and learning process for local wisdom liable 
to apply in education; utilizing learning resources and local 
wisdom in education management 

๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด     ๒(๑-๒-๓) 
    Instruction for Thinking Process Development  

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้ 
                และการจัดการในชั้นเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิด
แก้ปัญหา และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร     
    



 

 
 

๑๓๗ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

     Theories of thinking and cognitive development, 
activity management techniques to develop creative thinking 
process, problem solving process, and critical thinking 
process;  learning management to develop thinking process 
in learning areas, practice in learning management to 
develop various kinds of thinking process 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน                          ๒(๑-๒-๓) 
    Learner Development Activities 

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  
    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การฝึกจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    Definitions, purposes,  and benefit of learner 
development activities; types of learner development activities; 
principle of administer in learner development activities, 
characteristics and methods of management in counseling 
activities, student activities, boy scout, junior red cross, girl 
guides, social service and territorial defiance, activities for social 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร  
    



 

 
 

๑๓๘ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

and public interest; learner development activities evaluation;  
practice to manage learner development activities projects 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒  การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี 
                สารสนเทศ                                      ๒(๑-๒-๓)     

    Information Communication Technology  
    Instruction 
    ศึกษาหลักการ ความสําคัญ และบทบาทของการเรียนการ

สอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน 
กิจกรรมและบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   Principles and the role of teaching and learning 
through networking, information technology concepts related 
to teaching and learning through networking. The format of 
the course. Activities and Services to support teaching and 
learning through networking.  Practice using electronic 
learning (E-learning) in teaching and learning through 
networking, information technology. 

 
 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๓๙ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน     ๒(๑-๒-๓) 
     Design and Development Instruction Media 
    ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการสอน การ

เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะห์เนื้อหา 
ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน  
ฝึกปฏิบัติการสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching materials; 
the appropriate selection of teaching materials for the subjects, 
content analysis, design and development of teaching materials; 
the efficiency validation of teaching materials; practice of the 
creation and efficiency validation of teaching materials   

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสรา้งและนําเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศึกษา๒(๑-๒-๓) 
    Multimedia Construction and Presentation for    

     Education 
    ความหมาย หลักการ ทฤษฎี และความสําคัญของการใช้สื่อ

มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และ
การนําเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ สร้าง และนําเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  

    Definitions, principles, theories, and significance of 
multimedia using in teaching management; principles of 
multimedia materials creation, and presentation for 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๔๐ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

education; practice of using computer programs to design, 
create, and present in various forms 

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                               ๒(๑-๒-๓)   
     Program Evaluation 
     กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผน

โครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project evaluation, and 
project plan; analysis of possibility of project; evaluation of 
efficiency, and effectiveness of project 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย       ๒(๑-๒-๓)   
      Computer Program for Conducting Research 

       ความรู้ พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์  ประเภท และ
ลักษณะสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย 
แนวคิดเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล 
และการเลือกใช้คําสั่งต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

      Basic knowledge of using computer, types, and 
important characteristic of computer program; computer 
program for research; basic concept for analysis in research 
data; creation of file data, and the selection of using 
commands in analysis, and interpretation data 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๔๑ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔  มนุษยสัมพันธ์สําหรบัครู                     ๒(๒-๐-๔) 
     Human Relations for Teachers 
    ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 

หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน  

    Definitions and significance of human relations for 
teachers, principles, components,  process and techniques of 
building the human relations for teacher; the role of teacher 
in promoting human relations in school and community 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร    

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙  จิตตปัญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู   ๒(๒-๐-๔) 
     Contemplative Education for Student Teachers 
    ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตต-

ปัญญาศึกษา และการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
ความเป็นครูที่แท้ 

    Definitions, significance, and background; 
concepts of contemplative education and self-practice 
through contemplative education 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔  ภาวะผู้นํา       ๒(๒-๐-๔) 
    Leadership 
    ความหมาย ความสําคัญของผู้นําและภาวะผู้นํา แบบของ

 
 

๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร    



 

 
 

๑๔๒ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

ผู้นําและภาวะผู้นํา บทบาทหน้าที่ของผู้นํา คุณลักษณะของผู้นําที่ดี  
จิตวิทยาของผู้นํา การเสริมสร้างภาวะผู้นํา การพัฒนาความสร้างสรรค์
ของผู้นํา ผู้นํากับการตัดสินใจ ฝึกทักษะการเป็นผู้นํา เทคนิคการเสริมสร้าง
ความเป็นผู้นําที่ดี 

     Definitions, significance of leaders and leadership; 
model of leaders and leadership;  role and duty of leaders; 
the characteristics of a good leader; psychology of 
leadership;  strengthening leadership; developing creative 
leadership; leader and decision making; practice leadership 
skills; technical strengthen  good leadership 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑  ผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น    ๒(๑-๒-๓) 
    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.  
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระสําคัญ 

ต่าง ๆ ของกิจการลูกเสือ  ทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ฝึกอบรม
วิชาผู้กํากับลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งในขั้นความรู้เบื้องต้น  ตาม
หลักสูตรของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 

    History, principles, aim, and concept of scout 
activities; skills and activities of scouts; train a basic of scout 
subject based on National Scout Organization of Thailand to 
apply scout instructional in school 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 
    



 

 
 

๑๔๓ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑  นันทนาการเพื่อการเรียนรู้สําหรับครู   ๒(๑-๒-๓) 
    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้นํา

กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรม
นันทนาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่ม
สาระจัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

    Definitions, significance of the recreational activities; 
being leader in varities of recreational activities;  analysis and 
application of various types of recreational activities in learning 
management based on child-centre as follow subject area;  
recreat project in schools and community 

 ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    ๒(๑-๒-๓) 
     School Botanical Garden 
     เรี ยนรู้ พระราชปรารภ พระราชดํ าริ  ความเ ป็นมา 

องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานใน
โรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการ
ดําเนินงาน การจัดทําแผนการดําเนินงาน การประเมินผลติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่าง ๆ ได้ 
และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

     Learning in Royal speech, idea, background and the 
element of school botanical garden; the creating and managing 

  ๑.รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสตูร 



 

 
 

๑๔๔ 

ที่ทีท่ี่ที่    รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ ชื่อและคาํอธบิายรายวชิา(เดมิ) หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ     
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๕๕๙๕๙๕๙๕๙    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา        ชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิาชือ่และคาํอธบิายรายวชิา    (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ  (ใหม)่  หลกัสตูรฉบบัปรบัปรงุ      
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒๒๕๖๒    

สิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุสิง่ทีป่รบัปรงุ    

basic factor set of school to be a learning factor of nature and 
environment; the progressive guidelines; making an operation 
plan; the evaluation and tracking the progress of school 
botanical garden in many aspects and integration to teaching 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์           ๑(๐-๒-๑) 
             Individual Development Plan : ID Plan     
             จัดทําคุรุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       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 

๑.รายวิชาที่เพิ่มใหม ่

 



 

 
 

๑๔๕ 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑       ๑(๙๐) 
      Practicum in Teaching 1              
      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร 

ออกแบบ จัดทําแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ พื่อ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น สร้าง 
พัฒนา  เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน  

        Practicum experiences in teaching: observation 
on management process of learning; curriculum analysis; 
course design; lesson plans based on a wide range of 
activities serving a variety of purposes, focusing on students 
as the center and knowledge exchanging for self-
development in response to any changes arise both socially 
and culturally; creating teaching materials, innovation, and 
educational technology for improving and developing a 
learning management program 

 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑               ๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching 1              
                      สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้
บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี 
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC)  เพื่อนําไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                     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, 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 
 
 



 

 
 

๑๔๖ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

 
 

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 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑(๙๐) 
             Practicum in Teaching  2   
             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลอง
สอนในสถานการณ์จําลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน  และการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
                Actual teaching practice in classroom and 
simulation contexts; research on solutions for learners’ 
problems; development of professional teaching skills; 
designing testing or measuring instruments; checking, scoring, 
and grading learning’s result; practicum experiences in 
teaching and grading; measuring & evaluating learners 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๒            ๑(๙๐) 
                      Practicum in Teaching  2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผน
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์
ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา และ      
คําอธิบายรายวิชา 
 
 



 

 
 

๑๔๗ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                       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 
 



 

 
 

๑๔๘ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน  ๓           ๑(๙๐) 
                        Practicum in Teaching 3                           
                        ปฏิ บัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเ ป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสงูโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                         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 

๑.รายวิชาที่เพิ่มใหม ่
 

 



 

 
 

๑๔๙ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

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 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                   ๖(๕๔๐  
                  Internship 1 

      ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และนําผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา             

     Practicum internship experiences in major 
subject: measuring and evaluating,  and apply the result for 
developing learners; conducting research for learners’ 
development; exchanging knowledge, or sharing knowledge 
in educational seminars, and fulfilling other educational 
assignments 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑         ๖(๕๔๐)
            Internship 1    
                       ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 
 

 



 

 
 

๑๕๐ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

                       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 

 ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒          ๖(๕๔๐)  
                Internship 2 

     ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและ
ประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายในสถานศึกษา 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒         ๖(๕๔๐)
             Internship 2    
                     ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง

๑.ปรับปรุงรหัสวิชา   
ชื่อวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา 
 

 



 

 
 

๑๕๑ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

     Practicum internship experiences in major subject: 
measuring and evaluating, and apply the result for 
developing learners; exchanging or sharing knowledge in 
educational seminars; evaluating, improving, and studying 
research for developing learners in school; and fulfilling 
other educational assignments 

ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                     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 



 

 
 

๑๕๒ 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑ ๑๒๓๑๑๐๑ ภาษาศาสตรส์ําหรับคร ู              ๓(๓-๐-๖) 
 Thai Linguistics for Teacher 

      ความหมาย ความเป็นมาและขอบข่ายของวิชาภาษาศาสตร์ 
ศึกษาระบบเสียงระบบคําและระบบกลุ่มคํา การวิเคราะห์ภาษาตามวิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการทางภาษาศาสตร์ในการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

    The meaning, history, and scope of linguistic studies for 
Thai language teachers. Study phonology, morphology, syntax and 
the analysis of Thai language according to linguistic methods. 
Learning how to apply the knowledge and methods of the language 
for teaching and learning Thai language 

๑๒๓๒๒๑๒-๖๒  ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาไทย          ๓(๒-๒-๕) 
          Linguistics for Thai Language Teacher 
          สืบ ค้น  วิ เคร าะ ห์และสั ง เคราะ ห์ความรู้ ทั่ ว ไปทาง

ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ระบบเสียง คํา วลี ประโยค ความหมาย 
ภาษาระดับข้อความ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

         Inquiry analysis and synthesis,  Basic knowledge of 
linguistic; linguistic theory; phonetic system; morphology system; 
phrases; sentences; meaning; discourse;  application of linguistic 
knowledge for use in Thai language learning. 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 

๒ ๑๒๓๑๑๐๒   คําและสาํนวนไทย               ๓(๒-๒-๕) 
  Words and Idioms in Thai 
  ลักษณะและที่มาของถ้อยคําสํานวนโวหาร คําพังเพย ภาษิต ทํา
ความเข้าใจความหมายและวิเคราะห์ทรรศนะของคนในสังคมวัฒนธรรมจาก
สํานวนไทย การนําไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
เชื่อมโยงสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Natures and the sources of the expression, literary 
style, aphorism and proverbs. Understand the meaning and analyze 
the unique perspective of the people in the cultural society from 
Thai expressions to communicate properly as well as able to 
associateto the teaching in the basic educational level. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 



 

 
 

๑๕๓ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓ ๑๒๓๑๑๐๓ ภาษากับความคิด               ๓(๒-๒-๕) 
 Language and Thought 

   ความหมาย ประเภท ความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด การ
ใช้ภาษาพัฒนาความคิด ฝึกวิเคราะห์ภาษาเพื่อให้เห็นสาระและกระบวนการคิด 
การประยุกต์ใช้ความรูภ้าษากับความคิดในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
       The meaning , types and relationship between 
language and thought. The usage of the language to develop 
thought and practice to analyze language critically in order to 
understand the content and thinking process. Learning how to 
adapt language and thought for teaching and learning 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  

๔ ๑๒๓๑๑๐๕  หลักการอ่านและการเขียนคําไทย                         ๓(๒-๒-๕) 
                 Principles of Thai Reading and Writing 
                 ความรู้เกี่ยวกับภาษา หลักการอ่านตามอักขรวิธีไทย หลักการอ่าน
คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต การอ่านตามลักษณะคําประพันธ์ หลักการอ่าน
ตามความนิยมและการอ่านชื่อเฉพาะ หลักการเขียนคําไทย หลักเกณฑ์การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ คําที่มักอ่านผิดและเขียนผิดใน
ภาษาไทย    
                 Learn about language, Thai orthography, reading 
method of the words that come from Bali – Sanskrit, reading 
method of verses, modern pronunciation and proper names. Thai 
word writing, the using of punctuation marks and Thai words that 
always incorrectly in reading and writing 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 



 

 
 

๑๕๔ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๕ ๑๒๓๑๒๐๔ ศิลปะการพูด               ๓(๒-๒-๕) 
 Art of Speech 
 หลักการพูด การสร้างบุคลิกภาพในการพูด การใช้เสียง 
กิริยาท่าทาง การสร้างความมั่นใจในการพูด การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด 
การเตรียมการพูด หลักการฝึกพูดในชีวิตประจําวัน การพูดสุนทรพจน์ และการ
พูดในที่ชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ 
 The principles of speech, speech personality, voice 
using, posture, confidence on speech, the using of language and 
methods of speech. The preparation of speech, speech practice in 
daily life, speech and public speaking in different occasions. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  

๖ ๑๒๓๑๒๐๕  พัฒนาการวรรณคดีไทย              ๓(๓-๐-๖) 
 Development of Thai Literature 

พัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสโุขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 
๖ ด้านรูปแบบเนื้อหาแนวความคิดอารมณ์จินตนาการกลวิธีการประพันธ์
ประเภทของวรรณคดีไทยลักษณะเฉพาะของวรรณคดีคุณค่าโลกทัศน์ปรัชญา
ความเชื่อและค่านิยมสภาพสังคมและการเมืองที่มีผลต่อวรรณคดี แต่ละสมัย
ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยบางเรื่องที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Development of Thai literature since Sukhothai 
Period until the reign of King Rama ๖th. A review of the form, 
content, concept, emotionimagination and techniques that were 
used in the writing of Thai literature. A study of the specific 
characteristics of Thai literature including the philosophy, values, 
worldviews, believes, social and political conditions that affects the 

๑๒๓๒๔๐๑-๖๒      พัฒนาการของวรรณคดีไทย                   ๓(๒-๒-๕) 
                          The Development of  Thai Literature 
                          สืบค้น วิเคราะห์ภูมหิลังและพัฒนาการของวรรณคดี
ไทยตั้งแตสุ่โขทัยถึงก่อนไดร้ับอิทธิพลตะวันตก ในด้านรูปแบบ  แนวคิด 
เนื้อหา กลวิธีการประพันธ์ เปรยีบเทียบลักษณะเฉพาะของวรรณคด ี
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับบริบททางสังคมและการเมืองแต่ละสมัย 
และฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องสําคัญแตล่ะยุคสมัย เพื่อเป็นแนว
ทางการเรียนการสอนวรรณคดไีทยในชั้นเรียน 
                   Inquiry and analysis background and development 
of Thai literature since Sukhothai era to before Western 
influenced in term of the form, concepts, content, literary 
techniques, comparison of literature unique characteristics; the 
relationship between literature and social context and political in 
each era; analysis of importance Thai literatures in each period to 

-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 



 

 
 

๑๕๕ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

literature at each different time periods. A synthesis of the value of 
Thai literature that is appropriate to be taught to at the 
fundamental stage level. 

be a guide teaching Thai literature classes. 
 

๗ ๑๒๓๒๒๐๒  หลักภาษาไทยสําหรับครู              ๓(๓-๐-๖) 
 Principles of Thai Language for Teacher 

  ความหมายและขอบข่ายวิชาหลักภาษาไทย ธรรมชาติของภาษา 
พลังของภาษา ลักษณะของภาษา การสร้างคําไทยประโยคลักษณะของประโยค
แนวทางการจัดการเรียนรู้และบูรณาการทักษะทางภาษาไทยหลักภาษาไทย 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการใช้หลักภาษาไทย สร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้
หลักภาษาไทยและเผยแพร่อย่างเหมาะสม 
  Meaning and framework of the principles of Thai 
language, nature and power of language, Thai word formation, 
sentences, and sentence characteristics. Learning and skills 
integration of Thai language, problems and solutions of the usage 
of Thai language, create the learning methods of Thai language and 
publicize appropriately. 

๑๒๓๑๒๐๙-๖๒     หลักภาษาไทย                                   ๓(๒-๒-๕) 
                         Principles of Thai Language 
                         สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิด
การศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสยีง ระบบคํา ระบบประโยค ข้อความและ
ความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์
ต่างๆ 
                         Inquiry analysis and synthesis principle and 
concepts of Thai language; phonology; morphology; sentence 
structure; message and meaning in Thai language. 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 

๘ ๑๒๓๒๒๐๓  การอ่านเพื่อพัฒนาปัญญา              ๓(๒-๒-๕) 
 Reading for Intellectual Development 

 หลักการอ่านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการอ่าน 
ทั้งการเข้าใจ  ศัพท์วลีโครงสร้างและสํานวนภาษาการจับใจความวลีโครงสร้าง
และสํานวนภาษาการจับใจความการตีความและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณฝึก
อ่านข่าววรรณกรรมชนิดต่างๆอย่างกว้างขวางและการนําสาระคุณค่าที่ได้จาก
การอ่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล 

 

๑๒๓๑๒๐๗-๖๒   การอ่านคิดพัฒนาชีวิต                               ๓(๒-๒-๕) 
                       Reading, Thinking, and Developing Life 
                       สืบค้น วิเคราะห์ความรู้ เ กี่ยวกับการอ่านและการคิด 
แนวคิดทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด หลักการอ่าน การคิด
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการอ่านการคิด ทั้งการจับใจความ สรุปความ 
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และวิจารณญาณ ทั้งงานเขียนร้อยแก้วร้องกรอง 
ในรูปแบบสารคดีและบันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 



 

 
 

๑๕๖ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

  Principles of reading, effective reading, and the 
process of reading. This includes reading comprehension, word, 
phrases, idioms, and structural understanding of the language as 
well as reading comprehension, interpretation, and critical reading. 
The practices of news and literature reading and the using of value 
from reading in individual conditions.  
 

                       Inquiry analysis Basic knowledge of reading and 
thinking; teaching theory which supporting reading and thinking; 
principle of reading; effective thinking; reading and thinking 
practice, main ideal, summary, analyze, interpret, evaluation, 
judgments both prose and poetry writing in form of documentary 
and fiction from printing, electronics media and various type of 
online media. 

๙ ๑๒๓๒๔๑๑ วรรณกรรมวิจารณ์                ๓(๒-๒-๕) 
  Literature Criticism  
  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมทั้ง
อดีตและปัจจุบันฝึกวินิจฉัย วิเคราะห์ ประเมินค่า และเขียนบทวิจารณ์งาน
วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

Literature criticism theories in a variety of  
context both from the past and current literatures. Analyze, 
synthesize and criticize prose and verse literature. 
 

๑๒๓๒๔๐๒-๖๒   วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์       ๓(๒-๒-๕) 
                        Literature and Creative Criticism 
                        วิเคราะห์ลักษณะของวรรณกรรมไทยหลังได้รับอิทธิพล
ตะวันตก บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อวรรณกรรมแตล่ะสมัย ทฤษฎีวรรณคดี
วิจารณ์กับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทย การนําเสนอบท
วิจารณ์วรรณกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
                        Analysis characteristics of Thai literature after 
Western influences; the context of society influences the 
literature; theory of literary criticism with applying of Thai literary 
criticism analysis; present the creative literary reviews. 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 

๑๐ ๑๒๓๓๑๐๖  ลักษณะคําประพันธ์ไทย                ๓(๒-๒-๕) 
  Characteristics of Thai Poetry       
  ที่มาและแบบแผนการแต่งคําประพันธ์ไทยและคําประพันธ์ใน
ท้องถิ่น กลวิธีในการใช้ถ้อยคํา การใช้โวหาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมิน
คุณค่า  ฝึกแต่งคําประพันธ์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล 
       The origin and patterns of Thai poetry and local 
poetry writing . The methods of writing and word choice, analyze, 

๑๒๓๓๑๐๑-๖๒ ลักษณะคําประพันธ์ไทย             ๓(๒-๒-๕) 
  Characteristics of Thai Poetry        
  ที่มาและแบบแผนการแต่งคําประพันธ์ไทยและคําประพันธ์
ในท้องถิ่น กลวิธีในการใช้ถ้อยคํา การใช้โวหาร วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ประเมินคุณค่า ฝึกแต่งคําประพันธ์ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละ
บุคคล 
       The origin and patterns of Thai poetry and local 

เปลี่ยนรหัสวิชา 



 

 
 

๑๕๗ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

compare, and evaluate the value of Thai poetry. Practice writing 
prose and poetry that promotes individual creativity. 

poetry writing . The methods of writing and word choice, analyze, 
compare, and evaluate the value of Thai poetry. Practice writing 
prose and poetry that promotes individual creativity. 

๑๑ ๑๒๓๓๒๐๕    ศิลปะการอ่านทํานองเสนาะ           ๓(๒-๒-๕) 
    Thai Rhythm of Prose    

    ฝึกการอ่านทํานองเสนาะ คําประพันธ์ไทยทุกชนิดที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนภาษาไทย  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึกอ่านออกเสียงให้
ชัดเจนถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับของคําประพันธ์และถูกต้องตามลีลา ท่วงทํานองอัน
เป็นลักษณะเฉพาะของคําประพันธ์แต่ละชนิด รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะของ
เนื้อหา  ฝึกอ่านบทร้อยกรอง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตาม 

    Practice the recitation of Thai rhythm of prose, and all 
types of Thai prose that appear in the Thai text book, both at the 
elementary and secondary school levels. Practice correctly and clearly 
reading out loud in accordance with the criteria, rules, and character 
set out for the different types of prose. Practice reading Thai poetry for 
the impression and conformable feeling. 

๑๒๓๒๒๑๑-๖๒    ศิลปะการอ่านออกเสียง                    ๓(๒-๒-๕) 
                        The Art of Read Aloud)   
                        สืบค้น วิเคราะห์ ลักษณะของคําประพันธ์รปูแบบต่างๆ 
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในอดีตถึงปัจจุบัน หลักการอ่านออกเสียงตาม
จุดมุ่งหมายต่างๆ ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างมี
ศิลปะ รูปแบบการสอนอ่านออกเสียงแต่ละประเภท ออกแบบกิจกรรมการ
อ่านออกเสียง และการประเมินผลการอ่านออกเสียง 
                        Inquiry analysis Characteristics of various types 
of poetry both prose and poetry from the past to a present day; 
the principle of reading aloud for various purposes; practice 
reading aloud on prose and poetry in every type; design read 
aloud activity and evaluation. 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 

๑๒ ๑๒๓๓๒๐๙ การเขียนสําหรับคร ู  ๓(๒-๒-๕) 
 Writing for Teacher 
  หลักการเขียนที่มีประสิทธิภาพกระบวนการเขียน การใช้
ถ้อยคํา ประโยค การเรียบเรียงข้อความ รูปแบบงานเขียนแต่ละประเภทฝึก
ปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการการร่างคํากล่าวในโอกาส
ต่างๆคําแนะนําคําชี้แจงข้อเท็จจริง การเขียนโครงการ รายงานโครงการ 
  Principles of effective writing, writing process, the 
using of words, sentences, statement arrangement. Learning of 

๑๒๓๑๒๐๘-๖๒  การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
                      Writing for Academic Communication  
                      สืบค้น วิเคราะห์รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการและกิจธุระ 
การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทตา่งๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฝึกการเขียน
เชิงวิชาการและกิจธุระในรูปแบบต่าง ๆ 
                      Inquiry and analysis the academic writing types and 
business writing; language usage in various types of writings properly; 
practice academic writing and business writing in various types. 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 



 

 
 

๑๕๘ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

writing forms, minutes writing, official letters, drafting of speech in 
different occasion, suggestion, clarification writing, project and 
project report. 

๑๓ ๑๒๓๓๒๑๑  ภาษากับวัฒนธรรม                        ๓(๓-๐-๖) 
  Language and Culture 
  การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในด้าน
การสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานการณ์ สุนทรียภาพ ความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้ง
วัฒนธรรมต่างชาติ ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ
ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่มีใช้ในอดีต
ทุกระดับ เน้นการนํามาใช้ได้อย่างมีวิจารณญาณ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ได้ 
  Language and culture that is related to the way 
of life in terms of communication that is appropriate with the 
context, people, and situation. Promoting creative thinking and 
analyzing the relationship between language and culture in all 
aspects including the of culture foreign countries. A study of the 
teacher’s role in promoting the importance of language to inherit 
Thai culture. The development of language skills of all levels in 
previous times, focus on the appropriate usage and create new 
works. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 

๑๔ ๑๒๓๓๔๐๘  วรรณกรรมปัจจุบัน               ๓(๓-๐-๖) 
  Contemporary Literature 
  องค์ประกอบ ประเภท ของสารคด ี ได ้แก ่ บทความ 
หนังสือพิมพ์และบันเทิงคดี ได้แก่ กวีนิพนธ์ ร้อยกรอง นวนิยาย เรื่องสั้น โดย

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 



 

 
 

๑๕๙ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

เน้นส่วนประกอบที่สําคัญ และความสําคัญ ระหว่างการกําเนิดงานวรรณกรรม
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมกับสังคม วิวัฒนาการของวรรณกรรม
รวมทั้งวรรณกรรมในแบบเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณกรรมบทบาทของ
วรรณกรรมในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

           Thai contemporary literature both non-fiction and 
fiction, with a focus on classical literature that demonstrates the 
relationship between the change in society and the development 
of the literature. A study of the role literature plays in the 
cultivating the growth of knowledge amongst people in society. 

๑๕ ๑๒๓๓๔๑๒  คติชนวิทยา              ๓(๒-๒-๕)                  
  Thai Folklore  

ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท และคุณค่าของคติ
ชนวิทยา ศึกษาระเบียบวิธีการรวบรวม การจําแนกและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การใช้เทคโนโลยี แสวงหาและถ่ายทอดข้อมูล ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชน
วิทยากับศาสตร์แขนงอื่นๆ ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิปัญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านคุณค่าของการสร้างสรรค์พัฒนาและสืบ
ทอดภูมิปัญญาต่อวิถีชีวิตไทย เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
  The meaning, origin, types, and value of Thai 
folklore. Learning the methods of collecting, synthesizing, and 
analyzing data using technology. A study of the relationship 
between folklore and other sciences through collecting and 
conveying the information. Study the thinking process and the 
method used to learn about wisdom compared to local knowledge, 

๑๒๓๓๔๐๒-๖๒       คติชนวิทยา                               ๓(๒-๒-๕) 
                            Folklore 
                            สืบค้น วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมา ประเภท 
คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของคตชิน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยา
กับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ระเบียบวิธีการศึกษาคติชนวิทยา การจําแนกและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและ ใช้ทฤษฎีทางคติชนวิทยาในการอภิปราย
ข้อมูล เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการทําวิจัย นําข้อมลูคติชนวิทยาใน
ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
                         Inquiry and analysis meaning, background, 
types, values, and role of folkloristic;  study the relationship 
between folklore and other sciences; methodology of folklore; 
classified and data analysis by technology and use theory of 
folklore to discuss; emphasize on field practice and research; use 
folklore data in local integrated with Thai language teaching. 

-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 



 

 
 

๑๖๐ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

in value, creativity, development, and carrying forth the knowledge 
of the Thai way of life, with a focus on fieldwork. 

๑๖ ๑๒๓๓๕๑๖  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก              ๓(๒-๒-๕) 
  Children’s Book Publication 

ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะคุณค่าประเภทและ
พัฒนาการของหนังสือสําหรับเด็กหลักการสร้างหนังสือสําหรับเด็กการนําความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้
ขั้นตอนการสร้างหนังสือสําหรับเด็กเทคนิคการเลือกเรื่องการสอดแทรกคุณธรรม
หรือแนวคิดการกําหนดภาพประกอบการเลือกขนาดอักษรและการจัดรูปเล่ม
สํารวจหนังสือนิตยสารสําหรับเด็กตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆฝึกวิเคราะห์และประเมิน
ค่าหนังสือสําหรับเด็กฝึกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก 

Main purpose, key characteristics, values  
and development of children’s literature. The process of creating 
children’s book by bringing forth local knowledge to adapt and be 
presented in the children book while taking into consideration 
developmental psychology, writing techniques, and the process of 
developing children’s book. The process of selecting what moral to 
convey down to the illustration, text size and the presentation of 
the book by looking at examples from children’s magazine and 
other learning environment. Practice analyzing and assessing the 
value of children’s book and learning to create own children’s 
book. 

๑๒๓๓๔๐๔-๖๒  การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก           ๓(๒-๒-๕) 
  Children’s Book Publication 

ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะคุณค่าประเภทและ
พัฒนาการของหนังสือสําหรับเด็กหลักการสร้างหนังสือสําหรับเด็กการนําความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้
ขั้นตอนการสร้างหนังสือสําหรับเด็กเทคนิคการเลือกเรื่องการสอดแทรกคุณธรรม
หรือแนวคิดการกําหนดภาพประกอบการเลือกขนาดอักษรและการจัดรูปเล่ม
สํารวจหนังสือนิตยสารสําหรับเด็กตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆฝึกวิเคราะห์และ
ประเมินค่าหนังสือสําหรับเด็กฝึกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก 

Main purpose, key characteristics, values  
and development of children’s literature. The process of creating 
children’s book by bringing forth local knowledge to adapt and 
be presented in the children book while taking into consideration 
developmental psychology, writing techniques, and the process 
of developing children’s book. The process of selecting what 
moral to convey down to the illustration, text size and the 
presentation of the book by looking at examples from children’s 
magazine and other learning environment. Practice analyzing and 
assessing the value of children’s book and learning to create own 
children’s book. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 



 

 
 

๑๖๑ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๑๗ ๑๒๓๔๒๐๑  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 ๓(๓-๐-๖) 
  Foreign Languages in Thai              
  หลักการ แนวคิด ความสําคัญประวัติการติดต่อกับชนชาติต่างๆ 
ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนในภาษาไทย หลักการสังเกตคํา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ได้แก่ บาลี-สันสกฤต เขมร จีน ชวา-มลายู  
หลักการยืมคํา การสร้างคํา คําทับศัพท์ การเปลี่ยนแปลงคํายืมในด้านเสียงและ
ความหมาย การนําคํายืมมาใช้ในวรรณคดี ราชาศัพท์ และภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน ประมวลคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
  Concepts, importance, and history of communication 
with other countries, foreign language characteristics that combined 
with Thai language, cognizance foreign words in Thai language including 
Bali-Sanskrit, Khmer, Chinese and Java- Malay. Principles of word 
borrowing, word formation, phonetics substitution, the changing of 
borrowing words in sounds and meaning. A study of the borrowing 
words in literature, royal words and daily life, and the collection of 
foreign words in Thai language. 
 

๑๒๓๒๒๑๓-๖๒      ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย              ๓(๒-๒-๕) 
                          Foreign Languages in Thai Language 
                          สืบค้น วิเคราะห์ภูมิหลังของการรับภาษาต่างประเทศมา
ใช้ในภาษาไทย หลักการสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หลักการยืมคํา 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคํายืมในด้านเสียง คํา และความหมาย การนํา
คํายืมมาใช้ในบริบทต่างๆของสังคมไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติ การรวบรวม จําแนก วิเคราะห์คําภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย จากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
                        Inquiry and analysis background of acquiring 
foreign languages used in Thai language; observation principles of 
foreign language usage in Thai language; principle of borrowing 
words; analysis of borrowing words changes in sound., word and 
meaning; borrowing words in various contexts of Thai society; the 
influence of foreign languages on Thai language;  Gathering, 
classifieds, analysis of the foreign language in Thai language; 
analysis of foreign language words in Thai language from various 
information technology media to apply in teaching management.   

-ชื่อรายวิชา(อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 
 

๑๘ ๑๒๓๔๒๐๗  การวิจัยทางการสอนภาษาไทย             ๓(๒-๒-๕) 
 Research in Thai Language Teaching 

  ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทยการเลือก
หัวข้อและการเขียนเค้าโครงการวิจัยการกําหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆการจําแนกวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยฝึกวิจัยทางภาษาไทยการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒       วิจัยในชั้นเรียน                                ๓(๒-๒-๕) 
               Classroom Action Research 
               สืบค้น วิเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิจัยใน

ชั้นเรียน ฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยระบุปัญหา เก็บข้อมูล 
ออกแบบงานวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูล
ผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

-ชื่อรายวิชา(ภาษา
ไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 



 

 
 

๑๖๒ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

            Research methodology and design in the Thai 
Language Teaching. Learning how to select appropriate topic, 
writing the initial research proposal, and setting objectives. This also 
includes having a framework of how to collect the data, synthesize 
information, and writing the research in Thai Language teaching and 
adapting the research to be used as needed.  

              Inquiry and analysis principle approach and 
theory of classroom action research; conduct classroom research 
by identifying problems, data collection, designing, create tools, 
analysis data, and presentation of research results in various 
forms. 

๑๙ ๑๒๓๔๒๐๙  การเขียนเชิงสร้างสรรค์              ๓(๒-๒-๕) 
  Creative Writing 
  ความหมาย แนวคิด ประเภทของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ศิลปะการใช้ถ้อยคําสํานวนโวหารเรื่องราวทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองการ
สร้างสรรค์ผลงานการเขียนไปเภทต่างๆบทความทางวิชาการสารคดี การเขียน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์คํากล่าวในโอกาสต่างๆบทวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา 
การเขียนเรียงความ การเขียนเรื่องจากภาพเขียนโครงงานสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 

Learn the meaning, idea, types of creative writing, 
the art of using the words both prose and verse to create different 
writings such as academic journals, documentary, advertisement, 
speech, broadcasting educational scripts, essay writing, writing from 
picture and creative project in Thai language. 

๑๒๓๒๒๑๐-๖๒   ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน   ๓(๒-๒-๕) 
                       Creative Thinking and Creative Writing 
                       สืบค้น วิเคราะห์หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                       Inquiry and analysis the principles and the art of 
writing; writing prose and poem practice which base on creative 
thinking.  
 

-ประมวลเป็น
รายวิชาเดียวกันและ
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
(ภาษาไทย
,ภาษาอังกฤษ) 
 

  ๑๒๓๓๒๐๗ ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย             ๓(๒-๒-๕) 
  Creative Thinking in Thai Language                          
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  ฝึก
วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษาไทยจากการพูด การเขียน และ
วรรณกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ด้านกลวิธีและท่วงทํานองในการนําเสนอ
ผลงาน 



 

 
 

๑๖๓ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

  Principle, idea, process and theories regarding 
creative thinking in the Thai language. Practice analyzing creative 
thinking in Thai language through speaking, writing, and exploring 
different literature to identify the creative aspect in the methods 
and tones in presentation. 

๒๐ ๑๒๓๔๔๐๓  ภูมิปัญญาไทย               ๓(๒-๒-๕) 
       Thai Wisdom   
                      ความหมาย ทฤษฎี  คุณค่า ประเภท ภูมิ ปัญญาทางภาษา 
พัฒนาการและเงื่อนไขการเกิดภูมิปัญญาไทย ฝึกวิเคราะห์องค์ความรู้ทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการบูรณาการ
และต่อยอดองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
  Learn the meaning, an introduction to Folklore 
studies, learning to analyze data, mindset, values, traditions, and 
different cultural practice from folk wisdom as well as integrate and 
develop knowledge creatively. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 

๒๑ 
 
 

๑๒๓๔๔๐๕ วรรณคดีเอกของไทย               ๓(๓-๐-๖) 
 Selected Thai Literary Works 
 ลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแต่ละยุคทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรองในแง่ประวัติ กลวิธีการแต่ง คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์งาน
ของนักเรียนรุ่นหลัง ศึกษาวรรณคดีที่ได้รับยกย่องในรูปแบบต่างๆ จากอดีตสู่
ปัจจุบัน เช่น ลิลิตพระลอ กําสรวลศรีปราชญ์ กาพย์เห่เรือ อิเหนา สามก๊ก ขุน
ช้างขุนแผน พระอภัยมณี ฯลฯ เน้นการศึกษา วรรณคดีเพื่อความซาบซึ้งใน
คุณค่าด้านต่างๆ และเพื่อประโยชน์ในการสอนวิชาภาษาไทย ทั้งระดับ

๑๒๓๓๔๐๑-๖๒     วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน            ๓(๒-๒-๕) 
                         The Best Selected Literatures in Textbooks
              สืบค้น วิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน ทั้ง
ด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ความงามทางวรรณศิลป์และคุณค่าด้านต่าง ๆ 
เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
                         Analysis of selected literature in textbooks in 
term of content, forms, concepts, literary aesthetics and values 
to be used in the secondary education learning management. 

-ปรับชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 



 

 
 

๑๖๔ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 The characteristic in important Thai literature from 
each time period in history. Evaluating both prose and poetry 
through the perspective of history, writing styles, values, and 
influences that it has on future generations of learners. A study of 
literature that has been honored in various ways from past to 
present including Lilit-phraLor, KumSuan Sri Praj, KarbHaeReau, I-
nao, Sam kok, Kun Chang Kun Pan, PhraApaimanee, etc. 
emphasize on an appreciation in various aspects of Thai literature 
and for the benefit of teaching the Thai language both in the 
primary and secondary school level.  

๒๒ ๑๒๓๔๖๑๐  การสืบค้นและนําเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่    ๓(๒-๒-๕)      
                 Searching and Presentation of Information with New  
                 Technology  
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการสืบค้นและ
การจัดนําเสนอข้อมูลสารสนเทศทางภาษาไทย ทั้งที่เป็น ตัวอักษร ภาพ และ
เสียง ฝึกปฏิบัติการจัดทําพร้อมนําเสนอ ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง แก้ไขให้
ทันสมัยอยู่เสมอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
                 Principle, idea, package programs using for searching 
and presenting information technology in Thai language, including 
text, images and audio file. Practice using, creating and presenting, 
evaluate for improvement and modernize with new technology. 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  



 

 
 

๑๖๕ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๓ ๑๒๓๔๙๐๖     สัมมนาภาษาไทย               ๓(๒-๒-๕) 
                  Seminar in Thai Language 
         หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการสัมมนาปัญหาภาษาและ
วรรณกรรมไทยเลือกประเด็นปัญหามาอภิปรายและระดมความคิดเพื่อจัดเตรยีม
สัมมนาหาทางแก้ไขการจัดสมัมนารายงานผลการสัมมนาและเผยแพร่ 
                     Principle, idea,  process of seminar regarding the  
problem of Thai language and literature. Selecting an issue to 
discuss and brainstorm ideas to host and prepare an effective 
seminar that is aimed to finding a solution, report and distribute the 
finding or solution obtained from that seminar.   

๑๒๓๔๙๐๑-๖๒      โครงงานและสัมมนา                              ๓(๒-๒-๕) 
                          Project and Seminar 
                          สืบค้น วิเคราะห์หลักการทําโครงงานและสัมมนา
ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการกําหนดประเด็นปัญหา สืบค้นข้อมูล สรุปองค์ความรู้ 
และนําเสนอในรูปแบบโครงงานและสมัมนาเชิงวิชาการ 
                          Inquiry and analysis principle of Thai language 
projects and seminar; practice in define issues; research; 
summary; presentation in a form of project and academic 
seminar.   

-ปรับชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 

๒๔ ๑๒๓๔๖๐๑     การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ๑                  ๓(๒-๒-๕) 
          Instructional and Management Thai Language 1 
                      หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก
ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษาไทย การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมนิผลการเรียนรู ้การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง 
       Curriculum of the Thai subject area in elementary 
school level. Documents for the curriculum, educational 
psychology, and developmental psychology at the elementary 
school level. This includes teaching style, methods and techniques. 
Setting up learning activities for the Thai language subject area, 
developing learning resources, identify learning environment, using 

๑๒๓๓๖๐๒-๖๒   การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                         ๓(๒-๒-๕) 
                       Instructional of Thai Language 
                       สืบค้น วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎี
ทางการสอนสู่การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน หลักภาษา วรรณคดีวรรณกรรม 
                       Inquiry analysis and application of principle; 
approach; teaching theory through practice; micro teaching of 
listening, speaking, reading, and writing; Thai grammar and 
literature.    

ประมวลเป็น
รายวิชาเดียวกัน 
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย๑,๒ เป็น 
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
 



 

 
 

๑๖๖ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

of technology, assessment, and writing lesson plans, and practice 
teaching in a stimulated environment and in the actual classroom.  

๒๕ ๑๒๓๔๖๐๒       การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ๒                     ๓(๒-๒-๕) 
                    Instructional and Management Thai Language 2 
                    หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก
ระดับมัธยมศึกษารูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาภาษาไทย การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การ
ใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง 
       Curriculum of the Thai subject area in secondary 
school level. Documents for the curriculum, educational 
psychology, and developmental psychology at the secondary 
school level. This includes teaching style, methods and techniques. 
Setting up learning activities for the Thai language subject area, 
developing learning resources, identify learning environment, using 
of technology, assessment, and writing lesson plans, and practice 
teaching in a stimulated environment and in the actual classroom.  

๒๖ ๑๒๓๑๑๐๗ กวีนิพนธ์ไทย                                            ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Poetry                           
  ที่มา รูปแบบและเนื้อหาของกวีนิพนธ์ไทยทั้งกวีนิพนธ์
แบบฉบับ กวีนิพนธ์ท้องถิ่น และกวีนิพนธ์สมัยใหม่ ศึกษาภาษาวรรณศิลป์ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่าของกวีนิพนธ์ ฝึกแต่งคําประพันธ์

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 



 

 
 

๑๖๗ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล 
  The origins, format, and content of Thai poetry 
both in local poetry and contemporary poetry. A study of art 
created poetry, analyzing, comparing, and determining the 
values of the poetry. Practice writing Thai poetry in order to 
promote creative thinking individually. 

๒๗ ๑๒๓๒๒๐๕  การพูด การฟังเพื่อผลสัมฤทธิ์                         ๓(๒-๒-๕)          
  Speaking and Listening for Achievement 

ทักษะการพูดการฟังในงานพิธีการและงานบันเทิงต่างๆฝึก
ทักษะการฟังแบบสรุปความวิเคราะห์ตีความประเมินค่าจากเรื่องต่างๆฟังจาก
รายการวิทยุโทรทัศน์และจากวิทยากรบรรยายอภิปรายในโอกาสต่างๆฝึกการพูด
แสดงความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกการพูดอธิบายชี้แนะการพูดประชาสัมพันธ์
การพูดวิจารณ์จากเรื่องที่ได้ฟังฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆเน้นการพูดใน
สถานการณ์จริงฝึกปฏิบัติทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
  Speaking and listening skills in different environments 
both formal and informal events. Practice using listening skills to 
summarize and analyze the contents from different sources including 
radio show, talks, and discuss in different occasion. Practice speaking to 
present your knowledge, share opinions, share feelings, explain, guide, 
and critically speak based on what was listened to. Learning to speak 
in different situation and speaking in real situation, practical training 
both in and outside the classroom. 
 
 

๑๒๓๑๒๐๖-๖๒    การฟัง การดูและการพูดสําหรับครูภาษาไทย   ๓(๒-๒-๕)                                
                        Listening Watching and Speaking  
                        สืบค้น วิเคราะห์ ความรูเ้กี่ยวกับการฟัง การดู การพูด 
หลักการฟัง การดูและการพูด กลวิธีการฟัง การดูและการพูดในรปูแบบต่างๆ 
เน้นการฝึกปฏิบัติการฟัง การดูและการพูดทั้งสถานการณจ์ําลอง สถานการณ์
จริง จากสื่อต่าง ๆ ออกแบบประเมินผลการฟังและการพูดอย่างมสีว่นร่วม
  
                         Inquiry analysis basic knowledge of listening, 
watching, speaking, principles of listening watching and speaking,  
Speaking and listening strategies in various types, focus on 
practical in listening and speaking both in simulation and real 
situation from medias, designing the evaluation of participatory 
listening and speaking.    
  

-ปรับชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 



 

 
 

๑๖๘ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๘ ๑๒๓๒๒๐๖ การเขียนภาคนิพนธ์                          ๓(๒-๒-๕) 
  Term Paper 
       หลักการเขียนภาคนิพนธ์ การเขียนภาคนิพนธ์ การเลือก
เรื่อง  การวางโครงเรื่อง การสํารวจการรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม 
  Learning the principles of writing term papers and 
thesis paper, academic writing, choosing a topic, organizing the 
structure, survey and collect data, record data, analyze data, 
writing footnotes and bibliographies.   

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  

๒๙ ๑๒๓๒๖๐๑ นิทานกับการเรียนการสอน               ๓(๒-๒-๕) 
 Storytelling for Teaching and Learning 
 ลักษณะ ประเภท คุณค่าของนิทาน นิทานกับการพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น สื่อและเทคนิคการเล่านิทาน และกรณีศึกษาในการใช้
นิทานกับการเรียนการสอน 
 Characteristics, category and value of storytelling; 
value. Storytelling and student’s development, media and telling 
techniques and case studies in using storytelling with teaching. 

 
 
 
 
  

รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  

๓๐ ๑๒๓๒๖๐๒    การจัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษาไทยในโรงเรยีน ๓(๒-๒-๕)       
                   The Organization of Thai Language skills activities in  
                   school 
                   ความหมาย ลักษณะ ประเภท เป้าหมาย และกระบวนการจัด
กิจกรรมทางภาษาไทยในโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    The meaning, characteristics, types, objective and activity 
processes of Thai language in basic educational level schools. 

๑๒๓๒๖๐๔-๖๒  การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยในโรงเรียน 
                                                   ๓(๒-๒-๕) 
                      The Organization of Thai Language skills  
                      activities in school 
                      ความหมาย ลักษณะ ประเภท เป้าหมาย และกระบวนการ
จัดกิจกรรมทางภาษาไทยในโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        The meaning, characteristics, types, objective and 

เปลี่ยนรหัสวิชาใหม ่



 

 
 

๑๖๙ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

activity processes of Thai language in basic educational level 
schools. 

๓๑ ๑๒๓๓๑๑๐ ภาษาถิ่น                 ๓(๒-๒-๕) 
  Dialectology 
  ความหมายของภาษาถิ่น การจําแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง คํา ประโยค ความหมาย ฝึกเก็บ
ข้อมูล และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น  ประยุกต์ใช้ความรู้วิชาภาษาถิ่นในการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 
  The meaning of dialectology, the categorization of 
different dialects and local languages in Thailand. Learning the 
differences between different local language in pronunciation, 
wording, sentence structure, and meaning. Practice collecting data 
and analyzing local languages in order to adapt that knowledge of 
local languages to use in teaching of Thai language. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 

๓๓ ๑๒๓๓๔๐๓  เพลงไทยประกอบบทเรียน              ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Songs for Lessons        
  ลักษณะ แบบแผน  ทํานอง ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยสมัยต่าง 
ๆและฝึกแต่งเพลงไทยประกอบบทเรยีน โดยการใช้ภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ 
เน้นเนื้อเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิชาภาษาไทย 
รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลที่สําคัญ เพื่อประยุกต์ใช้
ประกอบบทเรียน 
  The characteristic, format, melody, theory in 
singing Thai songs in different eras. Practice composing Thai 
songs to promote learning and enhance lesson, by using 

๑๒๓๓๕๐๓-๖๒     เพลงไทยประกอบบทเรียน          ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Songs for Lessons        
  ลักษณะ แบบแผน  ทํานอง ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทยสมัย
ต่าง ๆและฝึกแต่งเพลงไทยประกอบบทเรียน โดยการใช้ภาษาสื่อความคิดและ
อารมณ์ เน้นเนื้อเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิชา
ภาษาไทย รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลที่สําคัญ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ประกอบบทเรียน 
  The characteristic, format, melody, theory in 
singing Thai songs in different eras. Practice composing Thai 
songs to promote learning and enhance lesson, by using 

เปลี่ยนรหัสวิชา 



 

 
 

๑๗๐ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

language to communicate feelings. The focus will be on Thai 
classical and local songs that are consistent with Thai subject 
as well as studying important Thai folk and contemporary 
music for using in the lesson. 

language to communicate feelings. The focus will be on 
Thai classical and local songs that are consistent with Thai 
subject as well as studying important Thai folk and 
contemporary music for using in the lesson. 

๓๓ ๑๒๓๓๔๑๓ วรรณคดีการละคร              ๓(๓-๐-๖) 
  Thai Dramatic Literature 
  ความหมายของคําว่า นาฏกรรม และนาฏวรรณคดี กําเนิด
วรรณคดีการละคร  ทั้งฝ่ายตะวันตกหรือกรีก และฝ่ายตะวันออก-อินเดีย 
ความหมายและเรื่องนาฏการ ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) ละคร
สุขนาฏกรรม  (Comedy)  ละครหัสนาฏกรรมหรือละครตลก (force)   ความ
เป็นมาและลักษณะของละครไทย ละครรํา ละครใน ละครนอก ละครดึกดํา
บรรพ์ละครร้องละครพูดพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอื่น เช่น ดนตรี 
นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม คุณค่าของวรรณคดีการละคร 
  Dramatic works and literature, including the origin of 
dramatic literature in west-Greece and in the east-India. The meaning of 
dramatic literature; tragedy, comedy. And force. The origin and 
characteristic of Thai plays including Lakorn Ram, LakornNai, LakronNok, 
LakornDuk Dum ban, LakornRong, LakornPood Exploring the influence 
of plays and other  fields of arts such as music, dancing , painting, and 
sculptures and the value Thai dramatic literature. 

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 
 

๓๔ ๑๒๓๓๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่น              ๓(๒-๒-๕) 
  Thai Folk Literature             
  ความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่นที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร  



 

 
 

๑๗๑ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ ฝึกอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 
 The meaning, type, denominators and specific 
characteristics of Thai folk literature. Relationship between Thai folk 
literature and classic literature .Reading and analysis of Thai folk 
literature. 

๓๕ ๑๒๓๓๕๐๑       ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย       ๓(๒-๒-๕) 
                   A Study of Research Works in Thai Language and 
Literature 
                     ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัยและวิธีการที่ใช้
กับงานนั้นการนําผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอน
และและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ ศึกษางานวิจัยไม่น้อยกว่า ๓ 
เรื่อง ให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดีหลักภาษาและการใช้ภาษา 
 Research methodology, results from the research 
about Thai language and literature. Applying the results or 
recommendation for teaching and developing knowledge in the 
different ways. A study is not less than ๓ research works which 
cover literature, Thai linguistics, and usage of language.  

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 

๓๖ ๑๒๓๓๕๐๒ หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย           ๓(๒-๒-๕) 
Thai Textbooks       

  พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทยพอสังเขป  และศึกษา
หนังสือเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในปัจจุบัน  ทั้งหนังสือ
เรียน หนังสืออ่านประกอบและหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้  ทั้งด้านเนื้อหา   กิจกรรมและแบบฝึก  รวมถึง
ศึกษาคู่มือวิชาภาษาไทยควบคู่กัน  เพื่อวิเคราะห์ความคิดหลักและความคิดเสริม   

 รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 



 

 
 

๑๗๒ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

สําหรับเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนและแสวงหากลวิธีการสอน
ตามความเหมาะสม 
  Development of Thai textbooks, and study current 
Thai text books that are being used in the primary and secondary stage. 
Exploring both main textbook and supplementary textbook according to 
the list of books determined from the list given by the Ministry of 
education. Look at the textbooks in terms of contents, activities, and 
worksheet as well as study the handbooks for Thai language learning. 
This is to analyze the main ideas and supporting ideas in order to be a 
guide for planning the lesson and finding new methods as necessary.   

๓๗ ๑๒๓๓๖๐๓       การผลิตสื่อสําหรับครูภาษาไทย                         ๓(๒-๒-๕) 
           Media Production for Thai Language Teacher 
           ความหมายประเภทลักษณะคุณค่า การจัดทํากระบวนการผลิต
สื่อสร้างสรรค์สื่อทางภาษาไทย ประยุกต์สื่อที่มีอยู่ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การประเมินผลการใช้สื่อ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
           Study the meaning, types, characteristics, value, 
production, media production process, Thai language media 
creation, apply the local media in teaching, evaluate media using, 
and choose the appropriated media for teaching. 
 

๑๒๓๓๕๐๒-๖๒   การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู ้
                       ภาษาไทย                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Design and Production of Educational Media of  
                       Thai Language Learning Area  
                        สืบค้นและวิเคราะห์การเลือก การใช้และบํารุงรักษาสื่อการ
เรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้  ประเมินและปรับปรุงสื่อการ
เรียนรู้ภาษาไทย การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์
การเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
                        Inquiry and analysis the selection; usage and 
maintenance Thai language medias; designing; producing; trial; 
evaluation and improve Thai language medias; development of 
innovation in accordance with objectives and result of Thai 
language learning; creating and developing books in accordance 
with the curriculum. 

-ปรับชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
-ปรับคําอธิบาย
รายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
 



 

 
 

๑๗๓ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๓๘ ๑๒๓๓๗๐๑ การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ          ๓(๓-๐-๖) 
 Thai Teaching for Foreigners 
 การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ การสื่อสารภาษาไทย
ด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วิธีการสอนและอุปกรณ์การสอน 
 Thai Teaching for Foreigners. Thai language 
communication by listening, speaking, reading, writing, teaching 
methods and materials. 

๑๒๓๓๗๐๒-๖๒  การสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ       ๓(๒-๒-๕)  
  Thai Teaching for Foreigners 
  การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ การสื่อสาร
ภาษาไทยด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วิธีการสอนและอุปกรณ์การสอน 
 Thai Teaching for Foreigners. Thai language 
communication by listening, speaking, reading, writing, teaching 
methods and materials. 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับหน่วยกิต  
 

๓๙ ๑๒๓๔๒๐๘ การอ่านตีความ                  ๓(๒-๒-๕) 
  Interpretative reading 
  ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านเพื่อตีความฝึก
อ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยพิจารณาบริบทของบทอ่าน
จุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ความคิดหลักความคิดแทรกความหมายตรง
ความหมายโดยนัยและน้ําเสียงของบทอ่านแล้วนําแก่นขององค์ความรู้ที่ตีความ
ได้มาวางแผนเลือกสรรไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตจริง 
  The meaning, Principle, process of reading text for 
interpretation (reading comprehension). Practice reading 
comprehension in literature both in Thai prose and poetry, by 
considering the context, writer’s purpose, and writer’s thinking 
process, the hidden messages, and the tone of the writing. Learning 
to take the essence of the writing that is interpreted by the reader 
to be used in their daily life.  
 
 
 

 -รายวิชาที่ตัดออก
จากหลักสูตร 
 



 

 
 

๑๗๔ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

๔๐  
 
 
  

๑๒๓๑๔๐๑-๖๒    แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย                 ๓(๒-๒-๕) 
           The Study of Thai Literature 
       ส ืบ ค ้น  ว ิเ ค ร า ะ ห ์ค ว า ม รู ้พื ้น ฐ า น ท า ง ว ร ร ณ ค ดี 

ความหมาย ลักษณะของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ศัพท์วรรณคดี ปกิณกะ 
และหลักการวิเคราะห์วรรณคดี 

            Inquiry and analysis basic knowledge of literature; 
meaning; characteristics of various types of literature, vocabulary in 
literature, discipline and principles of literary analysis. 

รายวิชาใหม ่

๔๑  
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๓๓๕๐๑-๖๒   การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย    ๓(๒-๒-๕) 
                       Learning Design of Thai Language 
                       สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ทั้งในหลักสูตร การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน สร้างและพัฒนาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและเหมาะสมกับผู้เรียน 
                       Inquiry analysis and synthesis; principle, 
concepts, theory which related to the learning design of Thai 
language in the curriculum; writing lesson plan; classroom 
management; design of learning in accordance with curriculum 
and learning style.   

รายวิชาใหม ่

๔๒  ๑๒๓๓๖๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน 
                      ศตวรรษที่ ๒๑                                    ๓(๒-๒-๕)                                   
                      Measurement and Evaluation of Thai Language 
Teaching in 21st Century 
                      สืบค้น วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวัดและ

รายวิชาใหม ่



 

 
 

๑๗๕ 

ที่ รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา (เดิม) 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/คําอธิบายรายวิชา(ใหม่) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สิ่งที่ปรับปรุง 

ประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิธีการสร้าง และพัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสถิติ ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่ม
สาระภาษาไทย แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และ
การประเมินตามสภาพจริง 
                     Inquiry and analysis theory, concepts, and 
principles of measurement and evaluation of Thai language 
content; know how to create and develop effective 
measurement and evaluation tools according to statistics; design 
and create measuring instruments in modern technology 
according to Thai language department;  the concept of teaching 
and learning in the 21st century and authentic assessment. 

๔๓  ๑๒๓๒๓๐๑-๖๒    พัฒนาการของภาษาไทย                          ๓(๒-๒-๕) 
                        The Development of Thai Language  
                        สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คํา ประโยค 
ความหมายและสํานวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่หลากหลาย 
                        Inquiry and analysis development of Thai 
language since Sukhothai era to a present day; The change of 
Thai language in the sound, word, sentence, meaning and Thai 
idiom; analyze the change of Thai language from case study, 
document, and various information technology. 

รายวิชาใหม ่

 



 
  

๑๗๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

๑๗๗ 
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันทําการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
 

            /หมวด ๑... 



 
  

๑๗๘ 
 

 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๖.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อกําหนดของหลักสูตร  

ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษา
ซ่ึงอาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๒ 

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ หรือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก หรือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผู้ท่ีรับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีท่ีนักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้า
เป็นนักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  
 
  ข้อ ๙ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ข้ึนทะเบียนและชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังต้องนําส่งหลักฐาน 
การสําเร็จการศึกษาและหลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
รับรอง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๖  
    ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  
 

         /๑๐.๓ การเทียบโอน...   



 
  

๑๗๙ 
 

 

   ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
หมวด ๔ 

การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง  
   ๑๑.๑ ผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๖  
   ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดําเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค  
 
 
 

  /ข้อ ๑๓...  



 
  

๑๘๐ 
 

 

  ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย  
    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพท่ีมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้  
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  
    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
สําหรับหลักสูตรท่ีเรียนไม่เต็มเวลา  
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีเปิดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  
   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียน
รายวิชาสําหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
   การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
   กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต สําหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วย
กิต สําหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคําร้อง
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
 

       /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



 
  

๑๘๑ 
 

 

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม ยกเว้นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
สําคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาท่ีถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆท่ีค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียน
รายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบํารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องชําระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au  
 

หมวด ๗ 
การเปล่ียนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  
   ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทําได้ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในกําหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทําได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W สําหรับรายวิชาท่ียกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน  
   ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 
 
 
 
             /หมวด ๘...  



 
  

๑๘๒ 
 

 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  
    ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา  
    ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้
ยื่นใบลาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข้อ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะ
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและ
คณะท่ีประสงค์จะขอย้ายไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีคณะกําหนด  
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ท่ีจะ
รับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา  
    ๑๘.๒.๕ เม่ือนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาท่ีเคยเรียนมาท้ังหมดให้นํามา
เทียบโอนได้ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และนําผลการเรียนไปคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
สาขาวิชาใหม่ได้  
              /ข้อ ๑๙...  



 
  

๑๘๓ 
 

 

  ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษา  
   นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดย
ยื่นคําร้องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอ่ืนใดในขณะท่ีเข้าศึกษา
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๑๘๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๑๘๕ 
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้  
 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทําการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

  /หมวด ๑...  
 



 
  

๑๘๖ 
 

 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องทํา
ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทํางานกลุ่ม การสอบกลางภาค
การศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 
๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมท้ังหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ท่ีไม่มี
ภาคทฤษฎีหรือวิชาในทํานองเดียวกันนี้  
   กรณีสาขาวิชาใด ท่ีองค์กรวิชาชีพได้กําหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น  
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  
   ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคในรายวิชานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังนี้  
    ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดับคะแนน  

A    ดีเยี่ยม  (Excellent)     ๔.๐๐  
B+    ดีมาก  (Very good)     ๓.๕๐  
B    ดี  (Good)      ๓.๐๐  
C+    ดีพอใช้  (Fairly good)     ๒.๕๐  
C    พอใช้  (Fairly)      ๒.๐๐  
D+    อ่อน  (Poor)      ๑.๕๐  
D    อ่อนมาก (Very poor)     ๑.๐๐  
E    ตก  (Failure)     ๐.๐๐  
 

  ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ ต้องไม่ตํ่า
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าจนกว่าจะสอบได้ 
กรณีได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได้  
  เว้นแต่ รายวิชาท่ีเก่ียวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ํากว่า “C”  

     /๖.๔.๒ ระบบ...   



 
  

๑๘๗ 
 

 

    ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังนี้  
     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม  
     P (Pass)     ผ่าน  
     F (Fail)      ไม่ผ่าน  
   ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกําหนดเฉพาะของ
หลักสูตร  
    ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ ใน
รายวิชาท่ีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ “I” ต้อง
ดําเนินการขอรับการประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้  
     (๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็น
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
      (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจําวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
      (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้  
    Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
    W (Withdraw) ใช้สําหรับกรณี ดังต่อไปนี้  
     (๑) รายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่ม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  
     (๒) กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว  
     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเป็นโมฆะ  
 
  ข้อ ๗ การเรียนซํ้า  
   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได้ “D” หรือตํ่ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชานั้นซํ้าได้  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ 
“F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า  

    /ข้อ ๘...  



 
  

๑๘๘ 
 

 

  ข้อ ๘  ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นํามาคํานวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นําเอาผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมด  
   ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การสําเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นําาร้องขอ
สําเร็จการศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน  
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังเง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเง่ือนไขต่อไปนี้  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน            
๘ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน          
๑๐ ปีการศึกษา  
    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
๙ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
๑๑ ปีการศึกษา  
   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
   ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  
 

             /ข้อ ๑๒...   



 
  

๑๘๙ 
 

 

  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันท่ี
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
 

หมวด ๓ 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ เม่ือสิ้นภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๔ , ท่ี ๖ , ท่ี ๘ , ท่ี ๑๐ , ท่ี ๑๒ , ท่ี ๑๔ , ท่ี ๑๖ , ท่ี ๑๘ , ท่ี ๒๐ และ ท่ี ๒๒ 
นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ืออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้  
    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังนี้  
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  
    ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียน
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทําการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
 
 

           /หมวด ๔...   



 
  

๑๙๐ 
 

 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ๑๔.๑ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๑.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่  
๓.๖๐ ข้ึนไป  
    ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่า D หรือไม่ตํ่ากว่า P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
   นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๒.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ 
ข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔.๓.๑ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  
     ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตํ่ากว่า D หรือ ไม่ตํ่า
กว่า P  
     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  
 
 

 /๑๔.๓.๒ ผู้ท่ีสําเร็จ..  



 
  

๑๙๑ 
 

 

    ๑๔.๓.๒ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๒.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอ่ืนใดใน
ขณะท่ีเข้าศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๑๙๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  

๑๙๓ 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ

เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”     หมายความว่า    ผู้ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การนําหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ตํ่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

 
ข้อ ๕ รายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาท่ี

ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซ่ึงเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันท่ีเข้า
ศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีมีผลการเรียน  
 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 



 
  

๑๙๔ 
 

 

(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทํางานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิท่ีเทียบโอนผลการเรียนได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาท่ีได้รับระดับคะแนน
ไม่ตํ่ากว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่นํามาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนท้ังหมดจะนําเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ท่ีเทียบโอนมาคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าท่ี
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการ
เรียน 
    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ตํ่ากว่าระดับ
คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B 
หรือเทียบเท่าสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรท่ีรับโอน 
   อนึ่ง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 



 
  

๑๙๕ 
 

 

    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก
สาขาหนึ่งให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และในหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมด โดยไม่นําเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์สําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ก่ึงหนึ่งตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมด โดยไม่นําเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ 
มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทํางาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรท่ีทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทํางานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบคําถาม 
   (จ) การสาธิต 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่า
สําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ตํ่ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน 
และไม่มีการนํามาคิดค่าระดับคะแนนหรือคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ให้บันทึกไว้ในระเบียนการ
เรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีจะขอเทียบ
โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนจํานวนอย่างน้อยหนึ่ง
คนแต่ไม่เกินสามคน โดยคําแนะนําของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 



 
  

๑๙๖ 
 

 

   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการเม่ือคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เว้นแต่ 

  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซ่ึงเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตท่ีเคยศึกษามาแล้วท้ังหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชําระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางาน ให้ดําเนินการขอเทียบโอนได้ต้ังแต่ภาค
การศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกําหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีจะสําเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอํานาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมท้ัง
ให้มีอํานาจชี้ขาดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบนี้  

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

๑๙๗ 
 

 

 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยนําไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
และใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ให้สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนสําหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ไม่เกินก่ึงหนึ่ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ท้ังหมดโดยไม่นําเง่ือนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และ
ข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็น
รายวิชา” 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 



 
  

๑๙๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐  
และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

๑๙๙ 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-------------------------- 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนได้มากข้ึน 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๐  เม่ือวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๐ 
ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘  
สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิด
สอนได้มากข้ึน 
  ๔.๒ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาท่ีไม่อาจเรียนได้หรือ
เรียนแล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพ่ือให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสนใจได้มีโอกาสศึกษา
รายวิชาท่ีเปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้   การเปิดสอนรายวิชา
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการ
เสนอให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การดําเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างท่ียังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับคําสั่งหรือประกาศใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้นําระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศท่ีกําหนดไว้สําหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดย
อนุโลมท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ข้อ ๙ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 
 
 

 



 
  

๒๐๐ 
 

 

 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                 
                                                                                          (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๒๐๑ 
 

 

 

                                  

                 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออก
ระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน    
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาค

ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
“ข้อ ๙ การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภาคปกติ    
 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าดําเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

             (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 

 

 

 

 



 
  

๒๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

๒๐๓ 
 

 

 

 
ท่ี ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 
 

 
                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการท้ัง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกันใน
ระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการคณะ
ต่างๆ มีดังนี้  

๒.๑ คณะกรรมการประจําหลักสูตร  
      ประกอบด้วยคณะบุคคล จํานวน ๕ คน ท่ีมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
      ๒.๑.๑ การได้มาซ่ึงคณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้อาจารย์ประจําหลักสูตร

พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้
เสนอชื่อประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี  
๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งตามประธาน

กรรมการ 
๓) การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  



 
  

๒๐๔ 
 

 

จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากตําแหน่ง  

๒.๑.๓ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  
    ให้มีหน้าท่ีท่ัวไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าท่ีต่อไปนี้  
๑) กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
๒) จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทําหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตร ตลอดจนกํากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าท่ีต่อคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์นิเทศก์ 
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน  
๙) ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒)  
๑๐) ทําหน้าท่ีประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริหารหลักสูตร  
๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  
๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย  
๑) คณบดี            ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ         กรรมการ  
๔) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)          กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร        กรรมการ  
๖) หัวหน้าสํานักงานคณะ          กรรมการและเลขานุการ  
 



 
  

๒๐๕ 
 

 

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑) กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้อง

กับ นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) จัดทําข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะและอาจารย์พิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียนและควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจํา

สังกัดหลักสูตร  
๘) ให้คําปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทําการใดๆ อัน

อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต  
๑๒) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  
๓) ผู้อํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป          กรรมการ  
๔) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  
๕) รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและ 

      ผูช้่วยเลขานุการ 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

ให้มีบทบาทและหน้าท่ีในงานต่อไปนี้  
๑) กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาดําเนินการให้มีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพ่ือการเรียนการสอนอย่าง

เต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับงานวิชาการของ 

มหาวิทยาลัย  



 
  

๒๐๖ 
 

 

        

๘) ให้คําปรึกษาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงานทางวิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะดําเนินการโดยคํานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
          
              
                                                 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลอืงบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๒๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี จํานวน ๑๖ หลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๒๐๘ 
 

 

 

 



 
  

๒๐๙ 
 

 

 



 
  

๒๑๐ 
 

 

 



 
  

๒๑๑ 
 

 

 



 
  

๒๑๒ 
 

 

 



 
  

๒๑๓ 
 

 

 



 
  

๒๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ  
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 



 
  

๒๑๕ 
 

 

 



 
  

๒๑๖ 
 

 

 



 
  

๒๑๗ 
 

 

 



 
  

๒๑๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

๒๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๒๒๐ 
 

 

 



 
  

๒๒๑ 
 

 

 



 
  

๒๒๒ 
 

 

 



 
  

๒๒๓ 
 

 

 



 
  

๒๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

๒๒๕ 
 

 

 



 
  

๒๒๖ 
 

 

 



 
  

๒๒๗ 
 

 

 



 
  

๒๒๘ 
 

 

 



 
  

๒๒๙ 
 

 

 



 
  

๒๓๐ 
 

 

 



 
  

๒๓๑ 
 

 

 



 
  

๒๓๒ 
 

 

 



 
  

๒๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๒๓๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

๒๓๕ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

    
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ            :  :  :  :  นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
ตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการ :       - 
วฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษา                        

ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ    
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 มาริยา เถาอินปาก. (๒๕๕๙). การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ 

  ปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนในอําเภอภูเรือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓.  
  ใน การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ “การปฏิรูป     
  การศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง”, หน้า ๙๙๑-๑๐๐๘. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. ขอนแก่น :    
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

คุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษา    

สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
สาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจาก    
สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    พพพพ.ศศศศ.    

ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๕๙ 
ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๒๙ 



 
  

๒๓๖ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

    
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ         :  :  :  :  นางสาวปัจจรี ศรีโชค 
ตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการ : -  
วฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษา    

ผลงานทางวิผลงานทางวิผลงานทางวิผลงานทางวิชาการชาการชาการชาการ    
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 

ปัจจรี ศรีโชค, สุธาสินี  ราชเจริญ และวรางคณา ทวีวรรณ.  (๒๕๕๙).  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะ  
          การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน  เอกสารการประชุมวิชาการ  
          และเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ “การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจ 
          ทางสังคมและการเมือง”, หน้า ๗๖๕ - ๗๗๗.  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙.  ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

คุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษา    

สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
สาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจาก    
สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    พพพพ.ศศศศ.    

ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๒ 
ศศ.บ.  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๖ 



 
  

๒๓๗ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

    
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ         :  :  :  :  นางสาวศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล    
ตําแหนง่ทางวชิาการ      ตําแหนง่ทางวชิาการ      ตําแหนง่ทางวชิาการ      ตําแหนง่ทางวชิาการ      ::::                                        -            
วฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษา                        
    
    
    
    
    
    

ผลงานทางวิผลงานทางวิผลงานทางวิผลงานทางวิชาการชาการชาการชาการ    
----ผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัย    
ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล. (๒๕๖๐). การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกาดําเนิน 

ชีวิตประจําวันของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ขอนแก่น : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๗๘ หนา้. 

- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Sirisuda Thanawanitchayakul, Jeerawat Mantra. (2018). The Sufficiency Economy  

Philosophy to Applying in Daily life of Studenten in Academic Year 2016 of  
Loei Rajabhat University. Khon Kean Education Center (oral Presentation) 
The 5th National and 3rd International Conference (NIC2018) “Volunteer spirit 
for Sustainable Social Development”. 28-29 march 2018 . Khonkaen : 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Sirisuda Thanawanitchayakul, Somsak Janthadee. (2018). A Learn ing Achievement  
 Development of “Foreign Language Words in Thai Language” by Using Programmed 

Instruction for Ninth Graders of Khonsarnwittayakom School under Secondary 
Educational Service Area Office 30. The 13th National and International Sripatum 
University Conference (SPUCON2018): Research and Innovations for Thailand 
4.0. 20th December 2018.Bangkok : Sripatum University. 

  
  

    
    
    
    

    

คุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิคุณวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษาระดบัอดุมศึกษา    

สาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิาสาขาวชิา    
สาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจากสาํเร็จการศึกษาจาก    
สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    พพพพ.ศศศศ.    

ศษ.ม การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 
กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๙ 



 
  

๒๓๘ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  สาขาวิชาภาษาไทย 
 

    
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ            :  :  :  :  นางสาวศาริศา  สุขคง    
ตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการตําแหนง่ทางวชิาการ    :  :  :  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษา    

ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ.    
----ผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัย    
ศาริศา สุขคง.  (๒๕๖๐).  การพัฒนาความรู้เรื่องวรรณคดีเอกของไทยโดยใช้เกมและการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จังหวัดขอนแก่น. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๖๕ หน้า. 

-ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตํารา  
ศาริศา สุขคง.  (๒๕๕๙).  การเขียนเชิงสร้างสรรค์. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

๒๘๐ หน้า. 
บทความวิชาการ 
ศาริศา สุขคง.  (๒๕๕๙, พฤษภาคม-มิถุนายน).  นิทานพ้ืนบ้านไทดําบ้านนาป่าหนาด ตําบลเขาแก้ว อําเภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๕ (๓) 
: ๑๒๖-๑๓๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๒ 

ป.บัณฑิต 

 

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 



 
  

๒๓๙ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล  :  นางสาวสุธาสินี  ราชเจริญ 
ตําแหน่งทางวิชาการ :              - 
วุฒิการศึกษา  

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

- บทความทางวิชาการ 
สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาลและสุธาสินี ราชเจริญ. (๒๕๖๑). รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน 

โดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพ้ืนบ้านในจังหวัดเลย.  วารสารบัณฑิตเอเชีย, ๘ (ฉบับ
พิเศษ) : ๓๓๒-๓๕๐ 

- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
Suthasinee Ratcharoen.  (2016). The Study of Student Teachers’ Questionings Developed  
 their Profession By Using Lesson Study And Open Approach Innovation : A Case Study  
 of Khamsaenwittayasan School, Nong Bua Lam Phu Province. Education reform :  
 Socio-Political Commitment The 4th CAS National and International Conference  
 2016 (CASNIC 2016) : pp. 1503-1516.  1 October 2016.  Khonkaen : Thailand. 
ปัจจรี ศรีโชค, สุธาสินี  ราชเจริญ และวรางคณา ทวีวรรณ.  (๒๕๕๙).  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อทักษะ

การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ใน  เอกสารการประชุมวิชาการ
และเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ “การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทาง
สังคมและการเมือง”, หน้า ๗๖๕ - ๗๗๗.  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙.  ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 

สุธาสินี ราชเจริญ. (๒๕๖๑).  การศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาครูสาขาวิชา 
  ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ท่ีพัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด.  
  ใน การประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
  “Blockchain in Education: The New Challenge for Academe Reform”,  
  หน้า ๓๘๑ - ๓๙๘.  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิชา
เฉพาะการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๒๕๕๘ 
 

ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๖ 



 
  

๒๔๐ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

 
ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิ    
ชื่อชื่อชื่อชื่อ----สกลุสกลุสกลุสกลุ         :  :  :  :  นายณฐรช จอมพาราาาา    
ตําแหนง่ทางวชิาการ     ตําแหนง่ทางวชิาการ     ตําแหนง่ทางวชิาการ     ตําแหนง่ทางวชิาการ         ::::                                        -            
วฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษาวฒุกิารศึกษา                        

    
ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ    
----ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา     
  ณฐรช จอมพารา  .(๒๕๕๙). ลักษณะคําประพันธ์ไทย. เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 ๖๖๗ หน้า 
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ณฐรช จอมพารา. (๒๕๖๑). การตรวจชําระลิลิตสุทธิกรรม. ใน ราชภัฏวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๑ "การบูรณา 

 การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน", หน้า ๓๑๓-๓๒๑. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

อ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๘ 
ศศ.บ. ภาษาไทย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕๔๓ 



 
  

๒๔๑ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล  :  นางสาวรุจิรา  มณีชม 
ตําแหน่งทางวิชาการ :            - 
วุฒิการศึกษา  

 
ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ.    
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 พชรมณ ใจงามดี, กนกวรรณ ชัยทัต,  ระวีวรรณ สาลิการิน,  รุจิรา มณีชม  และกฤติกา พรหมสาขา ณ  

  สกลนคร.  (๒๕๖๑).  จารึกในประเทศไทย : ก้าวใหม่ท่ีคงขนบเดิม.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๑ “การบูรณา 
  การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน”.  หน้า ๑๗๔๑-๑๗๕๓.  ๒๓ กุมภาพันธ์  
  ๒๕๖๑. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน กลุ่ม
วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

๒๕๕๔ 
 

ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๕๕๑ 



 
  

๒๔๒ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย    

 
ประวัติ 
ช่ือ - สกุล  :  นางสาวกฤติกา  พรหมสาขา  ณ สกลนคร 

ตําแหน่งทางวิชาการ :            - 
วุฒิการศึกษา  

 
ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ.    
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กฤติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร. (๒๕๖๑). การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ของชาวบ้าน 
            โนนชัย ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
           ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๕ (Proceedings) ประจําปี ๒๕๖๑ เรื่องบูรณาการงานวิจัย 

 และนวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ. 

พชรมณ  ใจงามดี, กนกวรรณ  ชัยทัต, ระวีวรรณ สาลิการิน, รุจิรา มณีชม  และกฤติกา  พรหมสาขา ณ  
  สกลนคร.  (๒๕๖๑). จารึกในประเทศไทย : ก้าวใหม่ท่ีคงขนบเดิม.  ใน รายงานสืบเนื่องจากการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๑ “การบูรณา 
  การภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน”.  หน้า ๑๗๔๑-๑๗๕๓.  ๒๓ กุมภาพันธ์  
  ๒๕๖๑. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๕๕๖ 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๕๕๓ 



 
  

๒๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

๒๔๔ 
 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 

โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖         
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.  
๒๕๔๘ 

(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   
วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   
วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) 

ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง 
รวมท้ังระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน      

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือ
หน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า ซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

 



 
  

๒๔๕ 
 

 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่า
ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่า
ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงทําหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานการศึกษากําหนดตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
เพียงพอท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ
ชํานาญสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง 
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึง
เกียรติและศักด์ฎศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมท้ังให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) ความเป็นครู 



 
  

๒๔๖ 
 

 

๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาสําหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้า 

หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือตําแหน่งบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 



 
  

๒๔๗ 
 

 

๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๔) มีประสบการณ์ในตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์การ

บริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อํานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อํานวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 



 
  

๒๔๘ 
 

 

๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้น

ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

      ๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่ 
เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 
  ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลําดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
    วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
    อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลําดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 



 
  

๒๔๙ 
 

 

๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ท้ังนี้ต้องไม่เกิน
สามปีหลังจากวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีต้องการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับต้ังแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุ
สภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้
ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

 
 
 

              ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
     (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                             ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 



 
  

๒๕๐ 
 

 

หน้า ๑๓ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                                

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา    
ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ             
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีต้องการขึ้นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู               
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น    
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามท่ีกําหนด ในข้อบังคับคุรุสภา             
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นกําหนดแล้วไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ           
วิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน         
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               
และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง     
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน                
ท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ใช้บังคับ 

 



 
  

๒๕๑ 
 

 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา                   
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘      
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ี     
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๒๕๒ 
 

 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒)            
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ           
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคบันีเ้รียกว่า “ข้อบังคับครุุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคบันี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖         

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้          
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีต้องการขอรับใบอนุญาต ให้มาขอรับ 
ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามท่ีกําหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย       
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นกําหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน          
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               
และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง 
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้      
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืน                
ท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ 

 
 
 



 
  

๒๕๓ 
 

 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาให้การรับรอง

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๒๕๔ 
 

 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
…………………………………………………. 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 
ในส่วนของวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙                        
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ         
คุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”      

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา                  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมท้ังผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใช้ในการประกอบ      
วิชาชีพได้” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ       
หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          
รวมท้ังผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์           
และเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มี ทักษะ                 
หรือความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดขึ้น  
เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ังผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ” 



 
  

๒๕๕ 
 

 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา            
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 
(๑) การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

จัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ         
การสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ  ๕  ให้ยก เ ลิกความในข้อ  ๑๐ แห่ งข้อบั งคับคุ รุ สภา  ว่ าด้ วยมาตรฐานวิ ชา ชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการคุรุสภากําหนด” 

ข้อ  ๖  ให้ยก เ ลิกความในข้อ  ๑๑ แห่ งข้อบั งคับคุ รุ สภา  ว่ าด้ วยมาตรฐานวิ ชา ชีพ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 
(ก) การปฏิบัติหน้าท่ีครู 

(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง      

ท่ีเข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 



 
  

๒๕๖ 
 

 

(ข) การจัดการเรียนรู้ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ ส่ือ การวัดและประเมินผล       

การเรียนรู้ 
(๒) บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียน               

รู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน           

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์            

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ 

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพของผู้เรียน 

(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์
     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 

 
 
 
 
 



 
  

๒๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  

๒๕๘ 
 

 

หน้า ๑๒ 
 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา          ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา          
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี           
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ ปี) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒                 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                  
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ                    
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์           
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ          
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา         
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นท่ีสุด 

         
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป ์

     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 



 
  

๒๕๙ 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสตูรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 
  

๒๖๐ 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 
 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา   

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย ซ่ึงสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน      
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้     
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 

รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
ดูท่ีเอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 

๒. ช่ือปริญญาและวิชาเอก 
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ

ปริญญาพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยัง
มิได้   กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     

 
 
 
 



 
  

๒๖๑ 
 

 

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร     

ทางการศึกษาก่อนประจําการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการให้มีความรู้และมี   
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดม่ันในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครู ประกอบกับรัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เป็น
คนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา    
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู       
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูท่ีมีคุณภาพท่ีนําไปสู่การสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงกระทบ             
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ท่ีเป็นศาสตร์บูรณาการ และ 
ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นท่ีการสร้าง 
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทําข้ึนโดยอิงงานวิจัยในอดีตท่ีพบว่ามีความซ้าซ้อน    
ของโครงสร้างรายวิชา รวมท้ังอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลท่ีมีความก้าวหน้า   
ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เก่ียวข้องในการพัฒนา    
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสําคัญหลายประการ
ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ   
มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ๒) การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก  
ปัจจุบันและอนาคต รวมท้ังความต้องการของผู้เรียน ๓) การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู      
มีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ีของสถานศึกษา           
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซ่ึงกําหนดข้ึนสําหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกําหนดโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน ๔) การส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรรายวิชา             
ท่ีทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล          
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนท่ีทําให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ     
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  
๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย    
ของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรู้สึก   

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีเข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
๔.๒ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดม่ันใน       

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าท่ีตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต   
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 



 
  

๒๖๒ 
 

 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
ข้ันสูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก     การสร้างสัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความ
เพียร มุ่งม่ันมานะ บากบ่ัน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีเรียนรู้และ
รอบรู้ ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์         
การคิดข้ันสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชี
ครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน         
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียน  ท่ีมีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) 
เพ่ือพัฒนา    การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนําไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึก  
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถ่ิน มีจิต
อาสา และดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความ
ถูกต้องรู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทําท่ีไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมท้ังมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตย์ต่องานท่ี
ได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืนมี
ความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 



 
  

๒๖๓ 
 

 

๕.๒ ด้านความรู้ 
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสําคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนา
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 
 
 

 



 
  

๒๖๔ 
 

 

๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
๕.๔.๒ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้เรียน

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
๕.๔.๔ มีภาวะผู้นําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้

นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เก่ียวข้องกลุ่มต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทํางานการ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

๕.๖.๒ สามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนท่ีมีข้อจํากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซ่ีอสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด 

๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ



 
  

๒๖๕ 
 

 

สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมท้ังหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๑ เรียนท้ังภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจํานวนหน่วยกิต      

ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) วิชาเอกเด่ียว ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ผู้เรียนเลือกเรียนในรายวิชา

ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๒๐ 
หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 

๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า  
๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้ 
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้ 
๑. โปรแกรมวิชาเอกเด่ียว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเด่ียวท่ีเตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก    
จากคณะท่ีเปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรืออย่างน้อยดํารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพ่ือสร้างความ     
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป 



 
  

๒๖๖ 
 

 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้ความสําคัญกับ

การออกแบบหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรท่ีเน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาครูจากบทเรียนท่ีผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตร
ผลิตครูต้องมีจุดเน้นท่ีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทท่ีทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ือให้ก้าวทันวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ท่ีเป็น
สมรรถนะสําคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทํางานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํางานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีทําให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทํางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนท่ี การบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทํางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม 
 

๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้

ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัด
และประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนท่ีแตกต่างกันกลุ่ม
วิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ

เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 
 



 
  

๒๖๗ 
 

 

๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูท่ีเอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 

 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๙.๑ ท้ังนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต 
 

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้าน
ความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

 
 



 
  

๒๖๘ 
 

 

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๙) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพ้ืนฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการ

ประเมินตามสภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของ
การวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การ
วัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือท่ีทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทําให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง 
และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และทําให้ผู้เก่ียวข้องใน
หลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเม่ือ
สําเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ 

(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือ
หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็น
ครู ฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(๓) การประเมินกรณีศึกษา 
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ

ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
 



 
  

๒๖๙ 
 

 

(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาท่ีเน้นทฤษฎี 
(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา

ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาท่ีรับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ

ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต 
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ

ท่ีดีและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเ ป็นไปตามระเ บียบข้อบัง คับการคัดเลือก ซ่ึง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทําได้ โดยให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีกําหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทาง
เทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 
๖๐ ชั่วโมง และ 



 
  

๒๗๐ 
 

 

๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีท่ีผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การ
สอนต้ังแต่ ๓ ปีข้ึนไป และ 

๓) ผู้สอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรมผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ท่ีมีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ท้ังนี้ให้นับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะ
ด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับความจําเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครูการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คาแนะนาและให้คําปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 

๑๓.๒ คณาจารย์ประจําการ 
๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานท้ังใน ประเทศและ
ต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 



 
  

๒๗๑ 
 

 

๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีหลักในการผลิตครู

ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หน่วยงานท่ีเป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูต้องกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจมีแผนกล

ยุทธ์และมีบทบาท หน้าท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก 
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ได้ทําหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน

หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนท่ี มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็น
ภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ห้องเรียนท่ีมีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใน
การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ
การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมท้ังห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ท่ีประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มี
ความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
กับสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/
หรือผู้สอนงานท่ีมีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
ปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับ
ประสบการณ์การทํางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู/
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงรวมท้ัง
มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์ 
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน้าท่ีของสถาบันการศึกษา ต้องกําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธ์ด้านผู้เรียนการ
ประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน 



 
  

๒๗๒ 
 

 

ท้ังนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซ่ึงระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเป็นตัวอย่าง 

สถาบันสามารถกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติต่อไป 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกําหนดเกณฑ์
ข้ันตํ่าของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมท้ัง
สอดคล้องกับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ 

ให้สถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ข้ันตํ่าตามท่ีสถาบันกําหนด และกําหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่าตามท่ีแต่ละหลักสูตรกําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้ เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีสถาบันกําหนด ให้สถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

ในปีท่ี ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ข้ันตํ่าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงข้ึนกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังกําหนด
อัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันตํ่าตามท่ี
หลักสูตรกําหนด เพ่ือใช้ในการกํากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันกําหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนปี) ท่ีผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ีผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ควรให้ความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษาท่ี

เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-
constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซ่ึงต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้ 

๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซ่ึงประกอบด้วย

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือ
ดําเนินกาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้
ในแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบันฯ ต้องการให้
บัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ 



 
  

๒๗๓ 
 

 

อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตร
ของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจท่ีจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนท่ีการ
กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดท้ังนี้ ต้อง
จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.
๓รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซ่ึงได้จัดทําอย่างถูกต้อง

สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ท้ังด้านวิชาการ ทักษะภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามท่ีกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกําหนดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนา
อาจารย์อย่างชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอท่ีจะ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาท่ีครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพ่ือใช้ในการกํากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต 

๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเด่ียว ให้หลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับ
กลุ่มวิชาเอกจํานวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดทํากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
อย่างอิสระท้ังจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต      
ท้ังนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้รายวิชาท่ี
เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง 

๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ระยะแรกๆท่ีเข้ามาศึกษาเพ่ือให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติท่ีดี



 
  

๒๗๔ 
 

 

ต่อวิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากข้ึนตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่านั้น ท้ังนี้ สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทาแผนการ
ปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพ่ือท่ีบัณฑิตครูจะสามารถทําหน้าท่ีครูได้ทันทีเม่ือเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา 

๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 

๑) เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และ
เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์
การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือนาข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซ่ึงบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

๒๗๕ 
 

 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรส่ีปี) 
 

กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้ 
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมท้ังสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และกํากับตัวเองให้ทําสิ่งต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยได้สําเร็จ 
 
 
 



 
  

๒๗๖ 
 

 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 
๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ

การเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 
๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัด 
     การศึกษาปฐมวัย 
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานสําหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา 
การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพท่ีดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นสมาชิกท่ีดีของ
กลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถ่ินและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมท้ังทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน 
๓) ภาษาไทยสําหรับครู 
๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
๕) คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 
๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 



 
  

๒๗๗ 
 

 

๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก 
๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 
๑๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือสําหรับผู้เริ่มเรียน 
๑๓) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
๑๔ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
๑๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต 
๑๖) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และ     
      วัฒนธรรม 
๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
๑๘) สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา 
๑๙) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 

 

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาภาษาไทย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความ 

เข้าใจโครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ท่ีเน้นทักษะสัมพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ 
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร์ 
(๑.๔) ฉันทลักษณ์ 
(๑.๕) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 

สันสกฤต เขมร ฯลฯ 
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถ่ิน วรรณกรรมทางการ 
        ศึกษาวรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 



 
  

๒๗๘ 
 

 

(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 
วรรณคดี 

๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย 
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน 
(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 

การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ 
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพ่ือสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและ 

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๓.๗) การใช้ภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย 
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ท่ีเน้นทักษะสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ 
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

๒) ภาษาศาสตร์เพ่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic 
and Semantic System) 

(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(๒.๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 



 
  

๒๗๙ 
 

 

๓) วัฒนธรรม 
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๕) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 

๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมท่ี

ถูกกําหนดข้ึนผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซ่ึงมีการให้เหตุผลท่ีแน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกท้ังเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก) 
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จํานวนและการดําเนินการ 
๒) การวัด 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลัส 
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์

ท่ัวไปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตาม
และรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและ
ศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน อีกท้ังเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพ่ือ



 
  

๒๘๐ 
 

 

แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร์ 
(๑.๒) ฟิสิกส์ 
(๑.๓) เคมี 
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒.๓) ดาราศาสตร์ 
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน 
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 

• สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 

(๒.๑) คณิตศาสตร์ท่ีจําเป็นสําหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๒.๔) คลื่น 
(๒.๕) พลังงาน 
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับฟิสิกส์ 
 

• สาขาวิชาเคมี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์ 
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับเคมี 
 



 
  

๒๘๑ 
 

 

• สาขาวิชาชีววิทยา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร์ 
(๒.๒) พันธุศาสตร์ 
(๒.๓) จุลชีววิทยา 
(๒.๔) สัตววิทยา 
(๒.๕) นิเวศวิทยา 
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับชีววิทยา 

• สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

(๒.๑) พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณ ฟังชั่น 
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการดําเนินการ และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 
(๒.๖) การสืบค้น การรวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใช้แหล่งข้อมูล 

ประเมินและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 
(๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบริการ 
(๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เก่ียวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม 
 
 

๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในการ

ดํารงชีวิต ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับใน
ความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตสํานึกร่วมท่ีดีและมีทัศนคติท่ีถูกต้องเก่ียวกับชาติบ้านเมือง มี
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด และเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้การผลิตและใช้



 
  

๒๘๒ 
 

 

สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพและร่วมสร้างสังคมท่ีม่ังค่ังและยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวัติศาสตร์ 
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนท่ี 
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(๔.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 
(๔.๒) ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายท่ัวไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 
 

๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล 

๖) เศรษฐศาสตร์ 
(๖.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 
 



 
  

๒๘๓ 
 

 

๗. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ

มีพัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการ
เสริมสร้างสุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความ
แตกต่างของผู้เรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุก
ช่วงวัย ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย มี
สุขภาวะท่ีดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาสุขศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

(๑.๑) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การทํางานของระบบต่างๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพ่ือให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
(๑.๔) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 
(๒.๑) อารมณ์ความรูสึกทางเพศ 
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 
(๒.๓) การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
(๒.๔) การต้ังครรภ์และการป้องกัน 

๓) โรค โรคติดต่อและการป้องกันโรค 
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 
(๔.๒) สารเสพติด 
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
(๔.๔) ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

๕) สวัสดิศึกษา 
(๕.๑) อุบัติเหตุ 
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 
(๕.๓) การปฐมพยาบาล 
(๕.๔) การป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล 



 
  

๒๘๔ 
 

 

๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

• สาขาวิชาพลศึกษา 
เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬาและ

ออกกําลังกายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกกําลังกาย 
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
๓) ระบบการทํางานของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 
๔) วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา 
๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเข้าร่วมและ 

การประยุกต์ใช้ 
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการป้องกันและหลีกเลี่ยง 
๘) การส่งเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 

(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสําหรับผู้เรียน 
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 
(๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียน 

ท้ังท่ีปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

• สาขาวิชานันทนาการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
๒) การทํางานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์ 
๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ สําหรับคนวัยต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและการ 
    ทํางาน 
๕) ผู้นํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์ 

แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน 
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
 



 
  

๒๘๕ 
 

 

๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรี
ศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการข้าม
ศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซ้ึง 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาศิลปะ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ 
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี 
๖) จิตรกรรม 
๗) ประติมากรรม 
๘) ภาพพิมพ์ 
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม 
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล 
๑๒) ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะจินตทัศน์ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะศิลปะ ท่ีเป็นแบบแผนพ้ืนบ้าน

พ้ืนเมืองและสากลนิยม 
๑๓) สร้างและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป์ 
๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ 
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์ 

• สาขาวิชาดนตรี 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ 



 
  

๒๘๖ 
 

 

(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี 
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี 
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 
๘) ทักษะดนตรี 

(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท 
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง 
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 

๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี 
๑๐) การซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 

• สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
๒) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ 
๓) นาฏศิลป์ไทยสําหรับครู 
๔) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบ้านสําหรับครู 
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป์ 
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเฉพาะ 
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู 
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน 
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
๑๒) การเขียนบทละครเบ้ืองต้น 
๑๓) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง 
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ 
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง 
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 
 

๙. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน

และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหาร
และจัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่าง
เป็นระบบโดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรู้และ



 
  

๒๘๗ 
 

 

การดํารงชีวิตสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาท่ัวไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบ้ืองต้น 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบ้ืองต้น 
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล 
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 
(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม 
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล 
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา 
(๔.๓) การให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา 

เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้คําปรึกษา 
 

๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 
การศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซ้ึง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และกําหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิค



 
  

๒๘๘ 
 

 

การศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่ 
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจําตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การกําหนดองค์ประกอบ ข้ันตอน และแบบจาลองระบบ ประจําตัวครู 
(ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารย์และผู้เรียน 
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สําหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่ 
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบด้ังเดิมและวิธีการสอนใหม่ 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่ 
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่ 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 
(๔.๑) การสื่อสารพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) 

หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media) 
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media) 
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 



 
  

๒๘๙ 
 

 

- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา (Educational Mass Communication) 
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้ 
- สื่อพิมพ์การศึกษา 
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา 
- ภาพยนตร์การศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร์ 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC 
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล 
  เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะสําหรับศูนย์ความรู้ 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพ้ืนบ้านเพ่ือการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 
- นาฏศิลป์เพ่ือการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพ่ือการศึกษา 
- ดนตรีพ้ืนเมือง และเพลงเพ่ือการศึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพ้ืนบ้านเพ่ือการศึกษา 
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบ้านท่ีเหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- อุทยานการศึกษา 
- พิพิธภัณฑ์การศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชีวิต 
  (Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน 



 
  

๒๙๐ 
 

 

(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ 
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ 
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนาและ

ความเชื่อ 
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ 
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 
- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ 
  กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ 
- การพัฒนาสถานจําลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
  Conferencing and Exhibitions: MICE) 
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา 

๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and 
Management 

of Educational Technology and Communication) 
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวด้ังเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร์ 
แบบพหุผู้นํา 

- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 
  POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์ 
- ภาวะผู้นําด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลย ี
และสื่อสารการศึกษา 
- ภาวะผู้นําด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
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๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
การศึกษา 
        ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑
เข้าใจและรู้จักใช้การวัดและประเมินเพ่ือเป้าหมายท่ีหลากหลาย เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้การ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุปผล
การเรียนรู้ การประเมินเพ่ือวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้างและ
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินท้ังท่ีเป็นเครื่องมือแบบด้ังเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือ
แอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งท่ีต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการ
ทดสอบแบบด้ังเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและ
เลือกวิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ท้ังในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษา
ทางไกลมีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาท่ีเป็นสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment of 

learning) การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะการ
เรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การ
ประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic 
assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced 
assessment) ฯลฯ 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม/แอนะล็อก (เช่น 
paper-based test) และเครื่องมือดิจิทัล เช่น computer-based assessment, e-portfolio, 
ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบด้ังเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับ (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับ (ความเท่ียง) 
๘) คลังข้อสอบ 
๙) การตัดสินผลการเรียนรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ 

(productive feedback) 
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• สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓) นโยบายเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

องค์การหรือสถาบันการศึกษา 
 

• สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล 
๔) แนวโน้มและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหา 

และพัฒนาผู้ เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบันการศึกษา 

๕) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้การวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 

๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 

๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียนและความ

แตกต่างของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์มี
ความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและให้
การบริการทางการศึกษาพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้และการดํารงชีวิต สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
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ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พ้ืนฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์สําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

และรับผิดชอบร่วม 
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนท่ีมีความจําเป็นพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม

พัฒนาการ 
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ 

(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนําไปใช้ในการจัดทํา 
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP) 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP) 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP) 
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการดํารงชีวิต 
(Expanded or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี สิ่ง    

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักการ การ
ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 
(๔.๑) การสื่อสารท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร 



 
  

๒๙๔ 
 

 

๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้คําปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความลําเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดท่ีมีผลต่อการทํางาน 
(๖.๓) ต้นแบบครูท่ีดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
และการศึกษาเพ่ือชุมชน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้
ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้สําหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถ
บูรณาการขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยทํางานและผู้สูงอายุ สามารถจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งในสังคม การจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
และเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
๒) หน่วยงานและองค์กรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
๔) การศึกษาและการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ 
๕) การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ 
๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู้ 
๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบสําหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
๑๑) การจัดการความรู้ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม 
๑๒) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน 
๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 



 
  

๒๙๕ 
 

 

• สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือชุมชน 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย 
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๐) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม 
 

๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ มี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ตัวอย่างสาขาวิชา 
• สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมัยใหม่ การกําหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้

สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมท้ังแนวโน้มและ
ทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒) การกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเชื่อมโยงกับ
บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของ
ห้องสมุด 



 
  

๒๙๖ 
 

 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกห้องสมุด 
ท่ีตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน และสร้างกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียน ท้ังท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมท้ังการ
ร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อ
การเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย 

 

๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
ตัวอย่างสาขาวิชา 

• สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ท้ังด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และ
จรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
เกษตรกรรมศึกษาท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผล
การเรียนรู้สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องเกษตรกรรม ท้ังด้านพืช สัตว์ 
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป 
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 

• สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

ท้ังด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ



 
  

๒๙๗ 
 

 

นวัตกรรมต่างๆ การบริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความม่ันคงของสถาบัน
ครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ คหกรรม สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาท่ี
ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจ
นิสัยในการทํางานเกิดความรักในอาชีพ     คหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน 
สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน    คหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 

• สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา

ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทําวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 



 
  

๒๙๘ 
 

 

 

• สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพ้ืนฐานอาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมี

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การนําความรู้เก่ียวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการ
เรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความม่ันคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐาน
อาชีพท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การ
ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ มี
จรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกใน
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้าน
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๒) งานช่างสําหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรม

ประดิษฐ์ เป็นต้น 
๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

 

๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

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



 
  

๒๙๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ณ  
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละช้ันปีและสมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  

๓๐๐ 
 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

ช้ันปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ นั ก ศึ กษาค รู มี ความ รู้  มี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของความเป็นพลเมืองตาม
หลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหา กษัตริย์ทรงเป็น
ป ร ะ มุ ข  มี จิ ต อ า ส า จิ ต
สาธารณะและเกิดทักษะใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟงั 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรี 
ภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสนัต ิ
สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่
เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ทักษะการ
พูดและการฟังภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจสู่บทบาทของ
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที ่๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที ่๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักที ่๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที ่๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๐ มีความรู้และความ
เข้าใจการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๑ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมใน
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้าน
ที่สําคัญ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้และความ
เข้าใจในความสําคัญของกีฬาและนนัท- 
นาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนา การในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิด
ของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว 
คิดของทักษะ ๕C ได ้
สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่
สําคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะใน

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 



 
  

๓๐๑ 
 

 

ช้ันปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

ศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ ๕C เพื่อการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานอย่างมีคุณภาพ 

๓ - ผู้สอนร่วมที่ เป็นผู้นําใน
การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชาและนํา
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถ่ินและชุมชน 
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเท่า
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟงั 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพดู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการ
แสดงนาฏศิลป ์
สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศิลปะสง่เสริมพัฒนาและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด 
และหลักการของโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดาํริ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก 
การทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงและแนวคิดการพฒันาแบบยั่งยืน
ในชีวิตประจําวนัได ้
สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัต ิ
สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปญัหาและสร้างสรรค์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัต ิ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 
  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

๓๐๒ 
 

 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลกัที่ ๑  ทักษะการฟัง สมรรถนะหลกัที่ ๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความสําคัญ
ของกีฬาและนนัทนาการ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลกัที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลกัที่ ๓  ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลกัที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และแนวคิดของทักษะ ๕Cs ได ้

สมรรถนะหลกัที่ ๔  ทักษะการเขียน สมรรถนะหลกัที่ ๑๖ พัฒนาทักษะทีส่ําคัญตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ ๕Cs 
เพื่อการดําเนินชีวิตและการทาํงานอย่างมี
คุณภาพ 

สมรรถนะหลกัที่ ๕  เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

สมรรถนะหลกัที่ ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะหลกัที่ ๖  เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่าง
สันต ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป ์

สมรรถนะหลกัที่ ๗  เคารพกฎ กติกาของสังคม
และกฎหมาย 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สมรรถนะหลกัที่ ๘ - สมรรถนะหลกัที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมรรถนะหลกัที่ ๙  มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยนืในชีวิตประจําวนัได ้

สมรรถนะหลกัที่ ๑๐  ความรู้ และความเข้าใจ
การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏิบัต ิ

สมรรถนะหลกัที่ ๑๑ ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ 

สมรรถนะหลกัที่ ๑๒ มีความพร้อมในการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ ใน
ด้านทีส่ําคัญ 

สมรรถนะหลกัที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 



 
  

 
 

 

๓๐๓ 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี สมรรถนะหลักที่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๔ / / / /                     
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแล 
สุขภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 



 

๓๐๔ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
                                      หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 
ช้ัน
ปี 

ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธา
ในความเป็นครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ 

๒ - ๑๐๐๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา 
บรรณและจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาสําหรับครู   

๒ ทักษะการออก 
แบบและ
จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓ ทักษะการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ 

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรียนรู้ 

๔ รักและศรัทธา
ในความเป็นครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ์ 



 

๓๐๕ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๑๒๐๑-๖๒   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒   ครุนิพนธ์ ๑(๐-๑-๒) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒   การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒   วิทยาการจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒   นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒   การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /    

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒   จิตวิทยาสาํหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒   การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

๓๐๖ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ช้ันปี 
ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก 

ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรู้งานในบท 
บาทหน้าท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๒ 

๓ มีความสามารถใน
ปฏิบัติการสอน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ๓ 

๔ มีความพร้อมเป็น
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๕๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
 
 
 
 
 



 

๓๐๗ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
                                                 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๑   ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๒   ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๓   ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐๘ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอก 

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ นักศึกษามีความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลัก
ภาษาและวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยและใช้
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารได ้

สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๑.สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๒.สามารถใช้หลักภาษาได้
อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั     ๓.สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และประยุกต์ใช้วรรณคด ี

๑ -๑๒๓๑๒๐๖-๖๒ การฟัง การดูและการ
พูดสําหรับครภูาษาไทย 
-เอกเลือก  
-เอกเลือก  

๒ -๑๒๓๑๒๐๙-๖๒ หลักภาษาไทย 
-เอกเลือก  
-เอกเลือก  

๒ นักศึกษาใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างดี
เยี่ยมและสร้างสรรค์ รู้
หลักภาษาไทย วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย 
และวิเคราะห์วิจารณ์
ประเด็นเก่ียวกับ
ภาษาไทย 

สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๑.สามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๒.สามารถใช้หลักภาษาได้
อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั     ๓.สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และประยุกต์ใช้วรรณคด ี

๑ 
 

 

-๑๒๓๒๓๐๑-๖ พัฒนาการของ
ภาษาไทย 
-๑๒๓๒๔๐๑-๖ พัฒนาการของวรรณคดี
ไทย 
-เอกเลือก  

๒ -๑๒๓๒๒๑๑-๖๒ ศิลปะการอ่านออก
เสียง 
-๑๒๓๒๒๑๒-๖๒ภาษาศาสตรส์ําหรับ
ครูภาษาไทย 
-เอกเลือก  
-เอกเลือก  

๓ นักศึกษามีทักษะในการ
ออกแบบจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยอย่าง
บูรณาการและ สรา้ง
โครงงานและสัมมนาเชิง
วิชาการ และทําวิจัยใน
ช้ันเรียน 

สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๔.สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคลอ้งกับ
หลักสตูรและเหมาะสมกับผู้เรยีน 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๕.สามารถปฏิบัตกิาร
โครงงาน วิจัยในช้ันเรียน และการนําเสนอ
สัมมนาเชิงวิชาการ 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๖.สามารถจัดการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้
ภาษาไทย 
 

๑ -๑๒๓๓๔๐๑-๖๒วรรณกรรมคัดสรรใน
หนังสือเรียน 
-๑๒๓๓๔๐๒-๖๒ คติชนวิทยา 
-๑๒๓๓๕๐๑-๖๒ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
-๑๒๓๓๕๐๒-๖๒ การออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

๒ -๑๒๓๓๖๐๑-๖๒ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
-๑๒๓๓๙๐๑-๖๒ วิจัยในช้ันเรียน 
-๑๒๓๓๖๐๒-๖๒ การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย 
-๑๒๓๔๙๐๑-๖๒ โครงงานและสมัมนา 

๔ นักศึกษาปฏิบัติการ
สถานศึกษาเป็นครูผูส้อน
ภาษาไทยเทียบเท่าครู
ประจําการ 
 

สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๔.สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคลอ้งกับ
หลักสตูรและเหมาะสมกับผู้เรยีน 
สมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกัสมรรถนะหลกั    ๖.สามารถจัดการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้
ภาษาไทย 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๕๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 



 

๓๐๙ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ 
สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ๑. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ๒. สามารถใช้หลักภาษาได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประยุกต์ใช้วรรณคดี   
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ๔. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและเหมาะสมกับผู้เรียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ๕ สามารถปฏิบัติการโครงงาน วิจัยในชั้นเรียน และการนําเสนอสัมมนา

เชิงวิชาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๖ ๖. สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้ภาษาไทย 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑๒๓๑๒๐๖-๖๒  การฟัง การดูและการพูดสําหรับ
ครูภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๑ /      

๑๒๓๑๒๐๙-๖๒  หลักภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๑  /     
๑๒๓๒๒๑๑-๖๒  ศิลปะการอ่านออกเสียง ๓(๒-๒-๕) ๒ /      
๑๒๓๒๒๑๒-๖๒  ภาษาศาสตรส์ําหรับครู
ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๒  /     

๑๒๓๒๓๐๑-๖๒  พัฒนาการของภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๒  /     
๑๒๓๒๔๐๑-๖๒  พัฒนาการของวรรณคดีไทย ๓(๒-๒-๕) ๒   /    

๑๒๓๓๔๐๑-๖๒  วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือ
เรียน 

๓(๒-๒-๕) ๓   /    

๑๒๓๓๔๐๒-๖๒  คติชนวิทยา ๓(๒-๒-๕) ๓   /    

๑๒๓๓๕๐๑-๖๒  การออกแบบการจัดการเรยีนรู้
วิชาภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๓    /   

๑๒๓๓๕๐๒-๖๒  การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓(๒-๒-๕) ๓   / /   

๑๒๓๓๖๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๒-๒-๕) ๓    /   

๑๒๓๓๖๐๒-๖๒  การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) ๓    /  / 

๑๒๓๓๙๐๑-๖๒  วิจัยในช้ันเรยีน ๓(๒-๒-๕) ๓     / / 

๑๒๓๔๙๐๑-๖๒  โครงงานและสมัมนา ๓(๒-๒-๕) ๓     / / 

 

 

 



 

๓๑๐ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก 
สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ๑. สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ ๒. สามารถใช้หลักภาษาได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ ๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประยุกต์ใช้วรรณคดี   
สมรรถนะหลักท่ี ๔ ๔. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและเหมาะสมกับผู้เรียน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕ ๕ สามารถปฏิบัติการโครงงาน วิจัยในชั้นเรียน และการนําเสนอสัมมนา

เชิงวิชาการ 
สมรรถนะหลักท่ี ๖ ๖. สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยบูรณาการองค์ความรู้ภาษาไทย 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๑๒๓๑๒๐๗-๖๒  การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ๓(๒-๒-๕) - /      
๑๒๓๑๒๐๘-๖๒  การเขียนเพ่ือการสื่อสารทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

๓(๒-๒-๕) -  /     

๑๒๓๑๔๐๑-๖๒  แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย    ๓(๒-๒-๕) -   /    
๑๒๓๒๒๑๐-๖๒  ความคิดสร้างสรรค์กับการสรร
สร้างงานเขียน 

๓(๒-๒-๕) - / /     

๑๒๓๒๒๑๓-๖๒  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๒-๒-๕) -  /     
๑๒๓๒๔๐๒-๖๒  วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์ 

๓(๒-๒-๕) -   /    

๑๒๓๒๖๐๔-๖๒  การจัดกิจรรมสง่เสริมทักษะทาง
ภาษาไทยในโรงเรียน 

๓(๒-๒-๕) -    /   

๑๒๓๓๑๐๑-๖๒  ลักษณะคําประพันธ์ไทย   ๓(๒-๒-๕) - /      

๑๒๓๓๔๐๔-๖๒  การจัดทําหนังสอืสําหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕) -    /   
๑๒๓๓๕๐๓-๖๒  เพลงไทยประกอบบทเรียน  ๓(๒-๒-๕) -    /   
๑๒๓๓๗๐๒-๖๒  การสอนภาษาไทยสําหรับชาว
ต่างประเทศ               

๓(๒-๒-๕) -  /     

 

 

 

 
 

 
 


