
 
 
                 

มคอ. ๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 

 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 



๑ 
 

 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑ 

 ๑) รหสัและช่ือหลกัสูตร ๑ 
 ๒) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓) วิชาเอก ๑ 
 ๔) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕) รูปแบบของหลกัสูตร ๑ 
 ๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗) ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา ๒ 
 ๙) ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่และคุณวุฒิการศึกษาของ  

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ 
สถาบัน 

๖ 

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ๘ 
 ๑) ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๘ 
 ๒) แผนพัฒนาปรบัปรุง ๙ 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ๑๐ 
 ๑) ระบบการจัดการศึกษา ๑๐ 
 ๒) การด าเนินการหลักสูตร ๑๐ 
 ๓) หลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ๑๓ 
 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกจิศึกษาหรอื  

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
๒๗ 

 ๕) ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ๓๑ 



๒ 
 

 

   
 สารบัญ (ต่อ)  

เรื่อง  หน้า 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๓๕ 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๕ 

 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ๓๖ 

 ๓) แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลัก  
    สตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

๔๔ 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๖๐ 

 ๑) กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๖๐ 

 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๖๐ 

 ๓) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ๖๑ 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๖๒ 

 ๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่ ๖๒ 

 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ ๖๒ 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๖๔ 

 ๑) การก ากับมาตรฐาน ๖๔ 

 ๒) บัณฑิต ๖๕ 

 ๓) นักศึกษา ๖๕ 

 ๔) อาจารย ์ ๖๖ 

 ๕) หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๖๗ 

 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖๘ 

 ๗) ตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) ๗๒ 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ๗๓ 

 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๗๓ 

 ๒) การประเมินหลักสตูรในภาพรวม ๗๓ 

 ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร ๗๔ 

 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๗๔ 

   

 
 

  



๓ 
 

 

 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวชิา ๗๖ 

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐๐ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสตูรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙           
                และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐๘ 

 ภาคผนวก ง ข้อบงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ  
               ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๗๘ 

 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการ 
                ศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๙๑ 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียน 
                พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๐๔ 

 ภาคผนวก ช ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาค 
                ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑๑ 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการระดบั 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๑๕ 

 ภาคผนวก ฌ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรครูคุณภาพ  
                 ๔ ป ีจ านวน ๑๖ หลักสตูร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒๒๐ 

 ภาคผนวก ญ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

๒๒๗ 

 ภาคผนวก ฎ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการวิพากษห์ลักสูตรครุศาสตร 
                บัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

๒๓๒ 

 ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต                   
                 ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวชิาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ     
                 หลักสตูร 

๒๓๗ 
 

๒๔๗ 

   



๑ 
 

 

  
ภาคผนวก ฑ ข้อบังคับคุรุสภาวา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  
                 (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
                 (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภาคผนวก ฒ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแตล่ะชั้นปีและสมรรถนะหลัก 
                 ในแต่ละหมวดวิชา 
ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลัก     
                ในแต่ละหมวดวิชา  
 
 
 

 
๒๕๓ 

 
 

๒๗๑ 
 

๓๒๒ 



๑ 
 

 

 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาศิลปศึกษา (๔ ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ     ครุศาสตร ์  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Education Program in Art Education 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม (ไทย)  ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 

 ช่ือย่อ  (ไทย)  ค.บ. (ศิลปศึกษา)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Education in Art Education 

 ช่ือย่อ   (อังกฤษ)    B.Ed.  (Art Education) 
  

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) - 
 - 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
๕.๓ ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย 



๒ 
 

 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย  

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (๕ ปี) 
 พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะครุศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒         
 วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
   คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่            
 ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมครัง้ที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๔  
 มีนาคม ๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒  วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม   
      พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
๘.๑  ครูผู้สอนวิชาศิลปศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด 
๘.๒  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๘.๔  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
๘.๕  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
๘.๖  ประกอบอาชีพอิสระและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 



๓ 
 

 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
    ๙.๑อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ล าดับ
ท่ี 

เลขบัตร 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายจุลดิษฐ  
อุปฮาต 
 

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
- ศิลปศึกษา 
- ภาษาอังกฤษ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๑๙ 

๒ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายภัทรพงษ์ 
ไชยเชษฐ์ 

ศป.ม. 
ศศ.บ. 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบประยุกต์ศิลป ์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๗ 

๓ 
 

xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ น.ส. อจัฉรา  
หนูใหม ่

ค.ม. 
ศษ.บ. 

- ศิลปศึกษา 
- ศิลปศึกษา 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 

๔ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ น.ส.ณัฎฐกาญจน์     
อนันทราวัน 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

- ศิลปศึกษา 
- ศิลปศึกษา 
- ดุริยางคศาสตร์ศึกษา 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 

๕ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายไกรฤกษ์  
แสวงผล 

ศ.ม. 
ศศ.บ. 

- ทัศนศิลป์ 
- ศิลปกรรม 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 
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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง
ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการ
รวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๒) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติ
ตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง 
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) ส่งเสริมความ
ร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร     
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ  ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน       
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ
การจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุล
จากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก  จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ทั้ง ๓ เสาหลักสะทอ้นการจัดการศึกษาแบบเช่ือมโยงการหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์
และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาค บน
พื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้
ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
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๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับ      
การเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคม  
อันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม       
อย่างถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า   การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึง่เป็นรากฐานทีจ่ะน าไปสูก่ารเปน็ประชาคมอาเซียนเมือ่เปน็เช่นนี้บคุคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับ
การจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 

๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลติครูให้มคุีณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และ มีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่
อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครใูนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
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๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพฒันาหลกัสูตรจะมุ่งเน้นผลติครูในมิติใหม่ทีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพช้ันสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนา
บัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร              
ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

 
 
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนใหม้หาวิทยาลยัราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าและพัฒนาท้องถ่ิน สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน         
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ 

๑๒ .๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
๑๓.๓.๑ แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม       
การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

หมวดท่ี ๒ ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑.๑ ปรัชญา 

ผลิตครูศิลปศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติ     ได้ด้วยสติปัญญา 

๑.๒  ความส าคัญ   
ปัจจุบันอาชีพครูศิลปศึกษาถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูศิลปศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

ม่ันคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้น้ัน 
จะต้องพัฒนาคน ซ่ึงได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์
ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูศิลปศึกษาก็คือ 
การปลูกฝังความรู้ ความคิดจิตใจ และสุนทรียภาพแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญ ในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติ
บ้านเมือง 

๑.๓  วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้ผู้เขา้รับการศึกษามีคุณลักษณะ ดงัน้ี 

๑.๓.๑ เป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในด้ านการสอนศิลปศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้องค์ความ รู้                            
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

๑.๓.๒ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
การเรียนการสอนการสอนศิลปศึกษาที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของการศึกษาของชาติ 
 ๑.๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ 
มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูศิลปศึกษา  อย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๑.๓.๔ ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้                  
ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษา         ด้าน
ศิลปศึกษา ในระดับสูงขึ้นในอนาคต 

๑.๓.๕ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 



๙ 
 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้
๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต ให้มี 
   มาตรฐานไม่ต่ ากวา่ที่ สกอ.  
   และคุรุสภา ก าหนด 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
    จากแผนพัฒนาการศึกษา 
    แห่งชาตแิละมาตรฐานวิชาชีพ 
    และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    ของบคุลากรทางการศึกษา  
๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
    สม่ าเสมอ 
 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
ศิลปศึกษาให้สอดคลอ้งกับ 
   ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม    
   เศรษฐกิจ การเมืองและ 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 
 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
   สังคม และวิชาการอย่าง 
   สม่ าเสมอ 

 

๑. รายงานความพงึพอใจของ  
    ผู้ใช้บัณฑิต 
๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที ่
    สอดคลอ้งกับความเปลีย่น    
    แปลงทาง สงัคมเศรษฐกิจ 
    การเมืองและความก้าว 
    หน้าทางวิชาการซ่ึง 
    ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุ ิ
    ทัง้ภายในและภายนอก 
 

๓. แผนพฒันาบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน และ   
   บริการวิชาการให้มีความรู้  
   สมรรถนะและเจตคติที ่
   ทันสมัย และเหมาะสมตาม 
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
   ของวิชาชีพ 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้าน 
   การเรียนการสอนให้ท างาน 
   บริการแก่องค์กรภายนอก 
๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ของบุคลากรด้านการเรียน 
   การสอนให้มีนวัตกรรมการจัด 
   การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปริมาณงานบริการ  
   วิชาการต่อบุคลากร 
   ด้านการเรียนการสอน 
   ในหลักสูตร 
๒. ความพงึพอใจของผู้เรียน   
   ตอ่ประสิทธิภาพการจดั 
   การเรียนรู้ 
 

 
 
 



๑๐ 
 

 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ  
 ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาคโดย  ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกต ิ         

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  สัปดาห์  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  และใช้ระยะเวลาเรียน  

ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาใน
ภาคฤดูร้อน  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗  (ภาคผนวก ช ) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การด าเนนิการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือน กรกฎาคม  - พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือน ธันวาคม    - เมษายน 
ภาคฤดูร้อน    เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง  หมวด ๕) 
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบงัคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้และทักษะปฏิบัติในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบทางการศึกษา 



๑๑ 
 

 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 

จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

๒.๔.๒  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด ส าหรับนักศึกษาแรก
เข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะก าหนด  นักศึกษาต้องเข้าเรียนวิชา
ปรับพื้นฐาน 

 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๓๐ 

- 

- 

- 

๓๐ 

๓๐ 

- 

- 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

- 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

๓๐ 

รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๓๐ ๓๐ 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

งบด าเนินการ ๕๔๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๓๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

เงินท้ังหมด ๕๗๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ ๒,๒๘๒,๐๐๐ ๒,๘๕๐,๐๐๐ 

 

          ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี 



๑๒ 
 

 

๒.๗ ระบบการศึกษา  

            แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 

๒.๘. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

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



๑๓ 
 

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร  
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   ๑๔๒ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า  
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
ก. หมวดศึกษาท่ัวไป 
     ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๓๐ หน่วยกิต 
 

๓๐ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๓  หน่วยกิต 

              ๖  หน่วยกิต 
 ๙  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
     ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ 
      ๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก 
      ๒.๑) วิชาเอกบังคับ 
      ๒.๒) วิชาเอกเลือก 

 ๙๔ หน่วยกิต 
๓๔ หน่วยกิต 
๒๒ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๖๐ หน่วยกิต 
๔๐ หน่วยกิต 
๒๐ หน่วยกิต 

๑๐๖ หน่วยกิต 
๔๓ หน่วยกิต 
๒๘ หน่วยกิต 
๑๕ หน่วยกิต 
๖๓ หน่วยกิต 
๔๒ หน่วยกิต 
๒๑ หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต ๑๔๒ หน่วยกิต 

 

          ๓.๑.๓ รายวิชา 
๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหสัเดิม 
๒. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 

Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
๓. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลกั ๓ ประการ คือ  

๓.๑ ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
๓.๒ ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
๓.๓ อาศัยผู้เช่ียวชาญ 

 



๑๔ 
 

 

๔. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว 
เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันป ี
เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้หาวิชา 
เลขตัวที่ ๖, ๗ บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

 โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนี้ 

 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๐๐ วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ ๑๒๕ ประวัติศาสตร์ 
๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร์ 
๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร์ 
๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป์ 
๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  
๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  
๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  
๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  
๑๑๐  ๑๓๕  
๑๑๑ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑๓๕  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันป ี

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



๑๕ 
 

 

รหัส หมวดและหมู่วิชา รหัส หมวดและหมู่วิชา 
๑๑๒ ฟิสิกส์ ๑๓๗  
๑๑๓ เคมี ๑๓๘  
๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  
๑๑๕ คณิตศาสตร์และสถิติ  ๑๔๐  
๑๑๖ คอมพิวเตอร์ ๑๔๑ ศิลปศึกษา 
๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป์ 
๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกต์ศิลป์ 
๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลป์และการแสดง 
๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป์ 
๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  
๑๒๒ ภาษาศาสตร์ ๑๔๗  
๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  
๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

   

     ๒) ลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรก าหนดดังนี ้    

   ตัวเลข ๑ วิชาเกี่ยวกับทฤษฏีทางศิลปศึกษา  

   ตัวเลข ๒ วิชาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้

   ตัวเลข ๓ วิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางศิลปศึกษา 

   ตัวเลข ๔ วิชาที่เกี่ยวกับการบรหิารการศึกษา 

   ตัวเลข ๘ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 

 

ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                         ๓๐ หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ๑๒ หน่วยกิต 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟงัภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills 

๓(๒-๒-๕) 
 

                  ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
๓(๒-๒-๕) 

                  ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 

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

                  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 

๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  ๓ หน่วยกิต 

                  ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 
Aesthetics 

๓(๒-๒-๕) 

๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  ๖ หน่วยกิต 

                  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข็มแข็ง 
Potency Citizenship 

 ๓(๒-๒-๕) 

                  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
The King Wisdom for Local 
Development 

  ๓(๒-๒-๕) 

๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๙ หน่วยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

     ๓(๒-๒-๕) 

                  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and 
Occupations 

      ๓(๒-๒-๕) 

                  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตผุล 
Logical thinking 

      ๓(๒-๒-๕) 

 



๑๗ 
 

 

 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ                  ๑๐๖ หน่วยกิต 
๑) กลุ่มวิชาชีพคร ู  ๔๓ หน่วยกิต 

 ๑.๑) วิชาชีพคร ู (บังคบั)     บงัคับเรียน       ๒๘ หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์  

Individual Development Plan 
๑(๐-๒-๑) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นคร ู 
Ethics and Spirituality for Teachers 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Learning Management Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้ 
Innovation and Information Technology  
for Educational Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
Learning Measurement and Evaluation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
Research and Development in Innovation and 
Learning  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรบัคร ู 
Psychology for Teacher 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  

Education Administration and Quality Assurance 
in Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 



๑๘ 
 

 

 
๑.๓) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑๕ หน่วยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    
Practicum Teaching 1 

              ๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน๒    
Practicum Teaching 2 

         ๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    
Practicum Teaching 3 

         ๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   
Internship 1  

         ๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   
Internship 2  

          ๖(๕๔๐) 

 
๒) กลุ่มวิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า        

 
                  ๖๓ 

 
หน่วยกิต 

 ๒.๑) วิชาเอกบังคับ             บังคับเรียน                 ๔๒   หน่วยกิต 
๑๔๒๓๒๐๑-๖๒        ทัศนศิลปศึกษา 

       Visual art Education 
๓(๒-๒-๕) 

 
๑๔๒๓๓๐๑-๖๒        ศิลปะมัลตมิีเดีย 

       Multimedia Art 
๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๒๐๒-๖๒        การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑ 
       Instructional Methodology and  
        Management in Arts Education 1 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๒๐๓-๖๒        การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒ 
       Instructional Methodology and  
        Management in Arts Education 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๑๔๒๐๓-๖๒        การวิจัยทางศิลปศึกษา 
       Art Education Thesis 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๑๒๐๑-๖๒        องค์ประกอบศิลป ์
       Composition of Art   

๓(๒-๒-๕) 

          



๑๙ 
 

 

๑๔๒๑๑๐๑-๖๒        ประวัติศาสตร์ศิลป ์
       History of Art 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒        หลกัการออกแบบ 
       Principles of Design 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๑๓๐๑-๖๒        วาดเส้น ๑ 
       Drawing 1 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๒๓๐๑-๖๒        จิตรกรรม 
       Painting 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๒๓๐๒-๖๒        ประตมิากรรม 
       Sculpture 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๒๓๐๓-๖๒        ภาพพิมพ ์
       Printmaking 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๒๓๐๔-๖๒        ศิลปะไทย 
       Thai Art 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๑๓๒๐๑-๖๒ 
 

       สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 
       Aesthetics and Art Criticism 

๓(๒-๒-๕) 
 

          ๒.๒) วิชาเอกเลือก                                                                       ๒๑    หน่วยกิต 
                                   เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า                          ๒๑    หน่วยกิต 

๑๔๑๓๒๐๒-๖๒       การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ 
      Integration of Art Education Learning 

       Subject 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๑๔๒๐๔-๖๒       การจัดสมัมนาทางศิลปศึกษา 
      Seminar in Art Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๑๓๐๒-๖๒       วาดเส้น ๒ 
      Drawing 2 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๔๐๑-๖๒       การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑ 
      Practice in Visual Art 1 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๔๐๒-๖๒       การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๒ 
      Practice in Visual Art 2 

๓(๒-๒-๕) 

       



๒๐ 
 

 

๑๔๑๓๒๐๓-๖๒      ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม 
     Wisdom in Arts 

                ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๓๐๒-๖๒      การออกแบบผลิตภัณฑ ์
     Product Design 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๑๓๓๐๑-๖๒      ศิลปะส าหรับเด็กพเิศษ 
     Art for Spercial-Needs Children 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๑๓๓๐๒-๖๒      กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะส าหรบัครู 
     Creative Arts Activities for Teacher 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๓๐๓-๖๒      การถ่ายภาพและสร้างภาพดิจิตอล 
     Digital Images and Photography for  
      Multimidea 

๓(๒-๒-๕ 

   

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                      ๖ หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

           ๓.๑.๔ การแสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟงัภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
 (วิชาชีพครู) ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเป็นคร ู
๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรบัคร ู ๓(๒-๒-๕) 
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๑๒๐๑-๖๒ องค์ประกอบศิลป ์ ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๔๒๑๓๐๑-๖๒ วาดเส้น ๑ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกเลือก) XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 
       รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้
๓(๒-๒-๕) 

 ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑(๙๐) 
 (วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๑๑๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ศิลป ์ ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒ หลักการออกแบบ ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอกเลือก) XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 

XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 
        รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 

 

 



๒๒ 
 

 

 

ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาชีพครู) ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
 ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 

 (วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๒๓๐๑-๖๒ จิตรกรรม ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๒-๖๒ ประติมากรรม ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสร ี xxxx เลือกเสร ี ๓(x-x-x) 
                   รวมหน่วยกิต ๒๑ 

 
ชั้นปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาชีพครู) ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    ๑(๙๐) 
 (วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๒๓๐๓-๖๒ ภาพพิมพ ์ ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๒๓๐๔-๖๒ ศิลปะไทย ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกเลือก) 
 

XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 
XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 
XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 

                    รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

ชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ  ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาชีพครู) ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) 

 (วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๓๒๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑ ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๓๒๐๑-๖๒ สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๓๐๑-๖๒ ศิลปะมลัติมเีดีย ๓(๒-๒-๕) 
(วิชาเอกเลือก) XXXX วิชาเอกเลอืก ๓(x-x-x) 

             รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 

ชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 
 ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตผุล ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๑(๙๐) 

 (วิชาเอกบังคับ) ๑๔๒๓๒๐๓-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒ ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๒๓๒๐๑-๖๒ ทัศนศิลปศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๔๒๐๓-๖๒ การวิจัยทางศิลปศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสร ี xxxx เลือกเสร ี ๓(x-x-x) 
           รวมหน่วยกิต ๒๒ 

 

 



๒๔ 
 

 

 

ชั้นปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(วิชาชีพครู) ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) 

    
       รวมหน่วยกิต ๖ 

 
 

ชั้นปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(วิชาชีพครู) ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์   ๑(๐-๒-๑) 

 ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) 
             รวมหน่วยกิต ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ท่ี 

เลขบัตร 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑ 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายจุลดิษฐ  
อุปฮาต 
 

ปร.ด. 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
- ศิลปศึกษา 
- ภาษาอังกฤษ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๑ 
๒๕๑๙ 

๒ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายภัทรพงษ์ 
ไชยเชษฐ์ 

ศป.ม. 
ศศ.บ. 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ออกแบบประยุกต์ศิลป ์

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๗ 

๓ 
 

xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ น.ส. อจัฉรา  
หนูใหม ่

ค.ม. 
ศษ.บ. 

- ศิลปศึกษา 
- ศิลปศึกษา 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๕๕๓ 
๒๕๔๗ 

๔ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ น.ส.ณัฎฐกาญจน์     
อนันทราวัน 

ค.ด. 
ค.ม. 
กศ.บ. 

- ศิลปศึกษา 
- ศิลปศึกษา 
- ดุริยางคศาสตร์ศึกษา 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๖๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๘ 

๕ xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายไกรฤกษ์  
แสวงผล 

ศ.ม. 
ศศ.บ. 

- ทัศนศิลป์ 
- ศิลปกรรม 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๘ 

 

 



๒๖ 
 

 

 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

๑. xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายวรพรรณ  ภูวิจารย ์

 

ศบ.ม. 

กศ.บ. 

-ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม ่

-ศิลปศึกษา 

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๔๔ 

 ๒๕๒๖ 

 

๒. xxxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายพงศทร พินิจวัฒน ์ กศ.ม. 

กษ.ม. 

-ศิลปศึกษา 

-ศิลปศึกษา 

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๔๘ 

๒๕๑๘ 

๓. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายจักรพล  กางทอง กศ.บ. 

 

-ศิลปศึกษา -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

๒๕๑๙ 



๒๗ 
 

 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ให้นักศึกษา ได้มีโอกาส ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น

ประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่ม
ระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากข้ึนตามล าดับจนถึงปีสุดท้าย ควรจัดประสบการณ์ฝึก
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์ ด้านการสอนเท่านั้น ทั้งนี้ 
สถาบันควรมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนท าแผน การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 
เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถท าหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู ในสถานศึกษา    

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๑.๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๑.๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น     
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
   ๑.๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของสังคม
ส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 

 ๒) ด้านความรู้ 
   ๒.๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู ้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและ      
วัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการ



๒๘ 
 

 

ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)  และมี 
ความรู้ในการประยุกต์ใช้    
   ๒.๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน  โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชา
ศิลปศึกษา 
   ๒.๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
   ๒.๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  
   ๒.๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
 

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่างรูเ้ท่าทนั เป็นพลเมืองตื่นรู ้มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลีย่นแปลง ในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๓.๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม  
 

 



๒๙ 
 

 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๔.๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
   ๔.๒) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
   ๔.๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

 ๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๕.๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๕.๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม       
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ      
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน  
 

 ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   ๖.๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 
   ๖.๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 



๓๐ 
 

 

   ๖.๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ     
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   ๖.๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือ กัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
   ๖.๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้       
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๔.๒ ช่วงเวลา  
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑       ช้ันปีที่  ๑           ภาคการศึกษาที่  ๒         
๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒       ช้ันปีที่  ๒           ภาคการศึกษาที่  ๒           
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓       ช้ันปีที่  ๓  ภาคการศึกษาที่  ๒           
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ช้ันปีที่  ๔               ภาคการศึกษาที่  ๑      

๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒       ช้ันปีที่  ๔               ภาคการศึกษาที่  ๒      
 

     ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

ชั้นป ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

๑ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ช่ัวโมง 
๒ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน๒    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ช่ัวโมง 
๓ การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    ๑ หน่วยกิต  ๙๐ ช่ัวโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ช่ัวโมง 
๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒     ๖ หน่วยกิต  ๕๔๐ ช่ัวโมง 

 

 



๓๑ 
 

 

๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  

         ก าหนดให้ท างานวิจัยในช้ันเรียนอย่างสั้น และการวิจัยทางศิลปศึกษา มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน 
เช่น การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ผลงานสร้างสรรค์ หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่
รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม หรือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ และมีรายงาน
ที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้   
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑.๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  ๑.๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่องาน    
ที่ได้รับมอบหมายทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ประพฤติตน            
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ๑.๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น       
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
   ๑.๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม  โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของสังคม
ส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒) ด้านความรู้ 

 ๒.๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู ้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 



๓๒ 
 

 

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) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
  ๒.๓) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน  

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๓.๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล         
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง      
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  ๓.๒) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้        
แก่ชุมชนและสังคม  

 ๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๔.๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม    
  ๔.๒) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 ๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ         

เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๕.๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
  ๕.๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลูหรือความรูจ้ากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน        
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี      
ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอก
เลียนผลงาน  
 ๖) การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 ๖.๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหลง่การเรียนรูใ้นโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน แหล่งการเรยีนรู้แบบเปิด ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 
  ๖.๒) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้     
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ช่วงเวลา   
- ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๓ 
- ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์       ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๔ 

๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
- ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
- ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์  ๑(๐-๒-๑) 
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๕.๕ การเตรียมการ  

             มีการเรียนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในช้ันปีที่ ๓  เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจ
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการด าเนินการวิจัย เพื่อจัดท าครุนิพนธ์ในช้ันปีที่ ๔ ภาคเรียนที่๒  และวิจัยในช้ันเรียนวิชา
ทางศิลปศึกษา มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัย  มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้
ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้
ศึกษา 

      ๕.๖ กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์     
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอโปรแกรมและ   
การท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในข้ันต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  ๓ คน 
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หมวดท่ี ๔ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. ความสามารถด้านการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ 
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึง
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มี
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรก
ไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

๒. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ
สอน จนสามารถน าไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด
และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไป
บูรณาการกับการสอนวิชาอื่นๆ ได้  

๓. ด้านคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

๔. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมท าให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มี
น้ าใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความ
คิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและ
สามารถบริห ารจัดการงานของตนเองได ้ แต ่งกายส ุภ าพ
เรียบร้อย  

 



๓๖ 
 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น  

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑ การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์  
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ    
     ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม   
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ 
ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
  ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
  ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
  ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  
  ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 



๓๗ 
 

 

๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครจูากผลการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 
  ๗) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 

๒.๒ ด้านความรู้ 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา 
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู ้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 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) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   
โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

      ๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

 



๓๘ 
 

 

   ๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
  ๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
  ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลงั (Collaborative Learning)  
  ๔) การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
  ๕) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
  ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom)  
  ๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  ๙) การเรียนรูโ้ดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
  ๑๐) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรูโ้ดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning ) 
  ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครเูป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสูตร 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

  ๒.๓.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล   
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง     
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม  

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
  ๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
  ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
  ๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL)  
  ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 
  ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
  ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสงัคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 



๔๐ 
 

 

  ๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบตัิงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
          ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม    
  ๒) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้ เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
  ๔) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
  ๓) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
  ๔) การให้ความเห็นและการรบัฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
  ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)  
  ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 

 



๔๑ 
 

 

 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแกโ้จทย์ปัญหา 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุม่ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีใน  
การปฏิบัตงิานร่วมกัน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
 

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๕.๑ การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   ๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผูเ้กี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   ๓) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูหรือความรู้จากแหลง่การเรียนรู้ต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี  
ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูและสารสนเทอกีทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน  
  ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน ์
  ๒) การสบืค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั 
  ๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพื่อสรปุประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 



๔๒ 
 

 

  ๔) การเรียนรูโ้ดยบูรณาการการปฏิบัตงิานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
   ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ   

  ด้านการศึกษา 

  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษา 

ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 

๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๖.๑ การเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

   ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร 
จัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด 
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 

   ๒) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 



๔๓ 
 

 

   ๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ  
   ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าทักษะเหล่านี้ มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated 
learning: WIL) 
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
  ๓) การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
     ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
  ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 

๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการฝกึทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในช้ันเรียน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเข้ารว่มกิจกรรมเสรมิความเปน็ครูเป็นรายปีตลอดหลกัสตูร 
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๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ ด้าน มีดังนี ้
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสงัคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
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Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้  

๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรูเ้ท่าทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก  
  

หมวด
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้น
ป ี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๒ 
ความรู้ 

๓  
ทักษะทาง
ปญัญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล 
 และความรับผดิชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและ

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 

การศึกษา
ทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
                   

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓                    

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
                   

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓                    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑                    

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่)ี พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

๒ 
ความรู้ 

๓  
ทักษะทาง
ปญัญา 

๔ 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคล 
 และความรับผดิชอบ 

๕  
ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

การศึกษา
ทั่วไป 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
        

 

          

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 
          

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือ
ชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 

          

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) ๓          
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๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้านในกลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ 
ด้าน มีดังนี ้

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสงัคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
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Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้  

๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรูเ้ท่าทนั เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีนและพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ช้ีน าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน 

๖. ดา้นวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพื้นที่ 

๖.๒ สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

๖.๔ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง



๕๒ 
 

 

ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่าน้ีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 



๕๓ 
 

 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒       
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

 
 

รายวิชา 
 

 
 

หน่วย
กิต 

 
ชั้นป ี
 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

วิชาชีพครู 
(บังคับ) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ ์ ๑(๐-๒-๑) ๔ 
        

 
               

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

๓(๒-๒-๕) ๑ 

 
        

 

                

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนา
หลักสูตร 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
        

 

               

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 

                

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
 

        

 

               

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและ
ประเมินผลการ 
เรียนรู ้

๓(๒-๒-๕) 
 

๒ 
 

        

 

               

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
         

 
               



๕๔ 
 

 

 
 
 

 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

 

รายวิชา 

 

 

 

หน่วย
กิต 

 
ชั้นป ี
 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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 

วิชาชีพครู 
(บังคับ) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยา
ส าหรับครู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 

        
 

               

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหาร
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 
 

๒ 
 

        

 

               

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
        

 
               

 
 
 

 



๕๕ 
 

 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

 

รายวิชา 

 

 

 

 
 
หน่วย
กิต 
 
 
 

 

 
ชั้นป ี
 
 
 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

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

วิชา
ปฏิบัติ
การ
สอนใน
สถาน 
ศึกษา 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑    

๑(๙๐) ๑ 
         

 

               

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒    

๑(๙๐) ๒ 
         

 

               

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓    

๑(๙๐) ๓ 
         

 
               

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา๑   

๖(๕๔๐) ๔ 
                        

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา๒    

๖(๕๔๐) ๔ 
                        



๕๖ 
 

 

 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

 
รายวิชา 

 
 

 
หน่วย
กิต 
 

 

 
ชั้นป ี
 
 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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

วิชาเอก 
(บังคับ) 

๑๔๒๓๒๐๑-๖๒ ทัศนศิลปศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๓ 
                        

๑๔๒๓๓๐๑-๖๒ ศิลปะ
มัลติมีเดีย 

๓(๒-๒-๕) ๓ 

                        

๑๔๒๓๒๐๒-๖๒การจัดการ
เรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

๑๔๒๓๒๐๓-๖๒การจัดการ
เรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 

    
 

 

 

    
 

 

 

 

 

         

 

 

 

   

๑๔๑๔๒๐๓-๖๒ การวิจัยทาง
ศิลปศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓ 

    
 

 

 

    
 

 

 

   
 

           

๑๔๒๑๒๐๑-๖๒ องค์ประกอบ
ศิลป์ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 

    
  

   
  

  
 

  

 

  
 

    

๑๔๒๑๑๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 

    
 

 

 

    
 

 

 

   
 

   

 

   
 

     

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒ หลักการ
ออกแบบ  

๓(๒-๒-๕) ๑ 

    
 

 

 

    
 

 

 

   
 

      
 

     

๑๔๒๑๓๐๑-๖๒ วาดเส้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑ 
                        



๕๗ 
 

 

 
 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
 

หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

 

รายวิชา 

 

 

 

 
หน่วย
กิต 
 

 

 
ชั้นป ี
 

 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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

วิชาเอก 
(บังคับ) 

๑๔๒๒๓๐๑-๖๒ จิตรกรรม ๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๔๒๒๓๐๒-๖๒ประติมากรรม ๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๔๒๒๓๐๓-๖๒ ภาพพิมพ์ ๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๔๒๒๓๐๔-๖๒ ศิลปะไทย ๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๔๑๓๒๐๑-๖๒
สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 

๓(๒-๒-๕) ๓  

 

 

 

              

 

 
      

 

 
 



๕๘ 
 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก 
 

หมวด
วิชา

เฉพาะ
ด้าน 

รายวิชา 

 

 

หน่วย
กิต 
 

 

ชั้น
ป ี
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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

วิชาเอก 
(เลือก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔๑๓๒๐๒-๖๒ การบูรณาการ
ศิลปศึกษากับ สาระการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) 
 

- 
              

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

๑๔๑๔๒๐๔-๖๒ การจัดสัมมนา
ทางศิลปศึกษา 

๓(๒-๒-๕) -  

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๒๑๓๐๒-๖๒ วาดเส้น ๒ ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๒๓๔๐๑-๖๒ การปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ ๑ 

๓(๒-๒-๕) -  

 

 

 

  
 

 

     
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

   

๑๔๒๓๔๐๒-๖๒ การปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ ๒ 

๓(๒-๒-๕) -  

 

 

 

  
 

 

     
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

   

๑๔๑๓๒๐๓-๖๒ ภูมิปัญญาใน
งานศิลปกรรม 

๓(๒-๒-๕) 
 
 

- 
 
 

 

 

 

 
           

 

 
          



๕๙ 
 

 

หมวด
วิชา

เฉพาะ
ด้าน 

รายวิชา 

 

 

หน่วย
กิต 
 

 

ชั้น
ป ี
 
 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้
ทักษะทาง
ปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

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

 

วิชาเอก
(เลือก) 
 

๑๔๒๓๓๐๒-๖๒ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๑๓๓๐๑-๖๒ ศิลปะส าหรับ
เด็กพิเศษ 

๓(๒-๒-๕) -  

 

 

 

  
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๑๓๓๐๒-๖๒ กิจกรรม
สร้างสรรค์ศิลปะ ส าหรับครู 

๓(๒-๒-๕) 
 

- 
 

 

 

 

 

  
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๒๓๓๐๓-๖๒ การถ่ายภาพ
และสร้างภาพ ดิจิตอล 

๓(๒-๒-๕) 
 

- 
                         



๖๐ 
 

 

หมวดท่ี ๕ 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 

ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงมีค่าระดับคะแนนดังน้ี 
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 

  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)  

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ให้มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ มคอ. ๑ มคอ. ๒ 

มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ.๗ 
- มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม และ

กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

- มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
- สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ ประเมิน

นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

  ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 



๖๑ 
 

 

๒) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือสาขาวิชาเอกมีการ    
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
  ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

   ๑) ประเมินจากบัณฑิตที่จบ   

   ๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า
ด้วยการวัดและประเมินการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

 

 

หมวดท่ี ๖ 

การพัฒนาคณาจารย ์

 

 แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  มีดังนี ้

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑  จัดให้มีหลักสูตรการอบรมอาจารย์ใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ  
 ๑.๒  จัดระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 
 ๑.๓  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 ๑.๔  จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียด
หลักสูตร และการจัดท าประมวลรายวิชา (course syllabus) 
 ๑.๕  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อการสอน รวมถึงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรอื่นที่
จ าเป็น 
 ๑.๖  จัดระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ทั้งการเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน  
 ๑.๗  ส่งเสริมด้านการวิจัย โดยการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  ๒.๑.๑ ส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการ
สอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน การสร้างและหาประสทิธิภาพสื่อการสอนประเภทต่างๆ การวัดและการ
ประเมินผลในรายวิชา 
  ๒.๑.๒   สนับสนุนใหผู้้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกบัผู้สอนอื่นหรือผู้ช านาญการในทางวิชาชีพ 
  ๒.๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สงูข้ึน 
  ๒.๒.๔  จัดการประชุมเพื่อให้ผูส้อนมสี่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร ปรบัปรุงรายวิชา 
หรือพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชา 



๖๓ 
 

 

 

 ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  ๒.๒.๑ ส่งเสริมใหผู้ส้อนเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิม่
ศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนการสอน 
การใช้สถิติเพือ่การเรียนการสอนและการวิจัย ฯลฯ   
  ๒.๒.๒ สนับสนุนใหผู้้สอนท างานวิจัย ทัง้งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยใน
สาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
  ๒.๒.๓ จัดโครงการบริการทางวิชาการในท้องถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา เช่น การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงผลงานของนกัศึกษา เพื่อน าประสบการณ์มาพฒันาหรือบรูณาการการเรียนการ
สอน 
  ๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารยท์ าผลงานทางวิชาการเพือ่ให้มีต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

 

 

 

หมวดท่ี ๗ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๖๒)  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

๑) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 

๓) การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑ – ๕ ดังนี ้

 ๓.๑ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

๓.๔ มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 



๖๕ 
 

 

๓.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

๔) ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 

 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

๒๕๖๒)  มีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
๑) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู (Engaged Teacher)  
๒) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ (Learner & Literate) และมีปัญญา  
๓) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  
๔) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคมและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  

๓. นักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๒) มีกระบวนการรับ

นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่          
การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังนี ้

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)           

ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
๑) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
คุณสมบัติต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติข้ันพื้นฐานที่จะเอื้ออ านวยให้นักศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ส าหรับการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  
๑. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ 
๒. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มีระบบและกลไกเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรียม
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ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา เพื่อ
ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา 

๓.๓ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาใน
ระดับที่สูง ดังนี้ 

๑) การก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบ
และกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา  อาจารย์ที่ ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ ปรึกษาที่ ได้จากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความ
ดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป 

๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข้าพบ
นักศึกษาในช่ัวโมงที่ปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบนอกช่ัวโมงที่
ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาในเรือ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อ
คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 
๔. อาจารย์  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  ได้ก าหนด
กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
๑. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 

๒. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เสนอ
ขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
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๔. นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ยังได้มอบหมายให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ดังนี ้ 

๑. คณาจารย์ใหม่ 
   ๑) การปฐมนิเทศ     
   ๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู  การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส     
   ๔) การจัดให้เป็นผู้สอนรว่มกับอาจารย์ทีม่ีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพนัธ์
กับ คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ   
    ๒. คณาจารย์ประจ า  
   ๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายใน
และ หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน     
   ๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ     
   ๓) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย     
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ     
   ๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้ก าหนดการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา



๖๘ 
 

 

ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละช้ันปี เพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน      
ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละ   
ภาคการศึกษาน้ันได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่า
มีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน -เวลาสอบ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอื่นๆ         
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีท่ าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารประจ าหลกัสูตรเพื่อก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.๓ ของ
รายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ันๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕ 
ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ ที่ผ่านมาพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ    ที่มีอยู่เดิม  มีดังนี ้

๖.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพื่อจัด

ช่ือต ารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และอาจารย์ประจ า 
ดังนี้ 



๖๙ 
 

 

- ห้องเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๒ และ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน (ห้อง)  หมายเหตุ 

๑. ห้องเรียน    
- ห้องเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   

- ห้องเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   

- ห้องเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   

๒. ห้องปฏิบัติการทั้งหมด   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   

- ห้องปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   

- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 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   
- ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  

๖. ห้องให้ค าปรึกษา   

- ห้องให้ค าปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  

- ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  
- ห้องให้ค าปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  

 

- ห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จ านวน (ห้อง)  หมายเหต ุ
๑. ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๒๐ คน  ๒  
๒. ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๔๐ คน  ๒  
๓. ห้องปฏิบัติการโครงงานวิจัย ขนาด ๓๐ คน ๒  

                                                     - ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน อาคาร ๒๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จ านวน (ห้อง)  หมายเหต ุ

๑. ห้องเรียนปฏิบัติการ ขนาด ๔๐ คน  ๔  



๗๐ 
 

 

                                                     - ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ อาคาร ๔ (ตึกแฉก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน  หมายเหตุ 

๑. ห้องปฏิบัติการ ขนาด ๔๐ คน (หมายเลขห้อง ๔๒๑๐) ๑ ห้อง  

๒. ชุดการเรียนรู้ด้านปฏิบัติการศิลปศึกษาพื้นฐาน  ๑ ชุด  

 

- วัสดุครุภัณฑ์ (อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน หมายเหตุ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ๑๐ เครื่อง  
๒. เครื่องฉาย LCD ๑๕ เครื่อง  

๓. ล าโพง ไมค์ลอย ๑๕ ตัว  

๔. โปรแกรมส าเร็จรูป ๓ โปรแกรม  
๕. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๒ เครื่อง  

๖. เครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง    

๗. ผ้าปูโต๊ะ ๑๕ ผืน  

๘. บอร์ด ๒๐ บอร์ด  
๙. โต๊ะหน้าขาว ๑๐ ตัว  

๑๐. พานพุ่ม ๓  คู ่  

๑๑. ผ้าสีต่างๆ ๒๕ ผืน  

             - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 
๑. ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดชัยภูมิ 
๒. โรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      ราชภัฏเลย 
๓. ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศวิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครื อข่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  
            - ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้จัดให้บริการ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จ านวน หมายเหต ุ

๑. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให้บริการที่ อาคาร ๒ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  
- คู่มือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
- ต าราเรียนภาษาไทยและต่างประเทศ 
- วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

 

๑๐,๐๕๕  เล่ม  
๑,๒๓๐  เล่ม 
๔๑๕  เล่ม 

 



๗๑ 
 

 

- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อสืบค้นข้อมูล ๑,๑๐๑  เล่ม 
๓  เครื่อง  

๒. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์เคลื่อนที่จัดให้บริการที่ห้องโถง ตึก ๒๓ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 
- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 
- วารสาร 
- หนังสือพิมพ์ 

 

๙๔๕ เล่ม  
๘๗๓ เล่ม 
๑๒๔ เล่ม 
๕ ฉบับ/วัน 

 

                         - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
๑. ห้องสมุดส านักวิทยบริการ (ดังตารางด้านล่าง) ๒. ห้องประชุมขุมทองวิไล 
๓. สนามกีฬาทุ่งขุมทอง    ๔. โรงพลศึกษา  ๕. สนามกีฬาร่วมใจ 

- ห้องสมุดส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 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 และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห้องไทเลย ชั้น ๑ 
DVD-ROM CD-ROM ช้ัน 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 และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 
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 

ใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
คณะ 

http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20(%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20700-900
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=DVD-ROM%20CD-ROM%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%204
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201%20(SET%20Conner)
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%202%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%20000-600
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%201
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%203
http://10.220.7.13:8000/cgi-bin/virtua_rpt/dbi_checkid_locationame_title.pl?ploc=%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%20(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99)


๗๒ 
 

 

                            

                                ๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
บริหารจัดการโดยประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหาเอกสาร หนังสือ 

ต ารา หรือฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 
ส าหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ซ่ึงเป็นห้องสมุดย่อยก็ต้องจัดหาหนังสือ ต าราและสื่อการสอนต่างๆ เพื่อ

ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาด้วย 
นอกจากน้ียังให้คณะครุศาสตร์ประสานงานกับคณะอ่ืนๆ ซ่ึงทุกคณะมีห้องสมุดบริการอาจารย์และนักศึกษา

ตนเองอยู่แล้ว ให้อนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้เข้าศึกษาหาความรู้ได้จากห้องสมุดคณะต่างๆ ได้ด้วย 
               ๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ได้จากการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการที่คณะจัดให้ นอกจากน้ันยังประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการให้บริการด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและบริการต่างๆ ที่คณะจัดให้อีกด้วย 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน          การประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            การ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         การเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก     X 



๗๓ 
 

 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 

คะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน    ทุกกิจกรรม

ที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 
X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕)    นิสิต/นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยร้อยละ๓๐ ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ตอไป  

 

หมวดท่ี ๘ 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้น
แล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้
ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอนการตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและต้องออกฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา๑และ๒ จ านวน ๒ ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครทูุกอย่าง เสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จรงิในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ป ีซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารยจ์ะไปนเิทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัตงิานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและขาด



๗๔ 
 

 

คุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรงุกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  ๗     
ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ป ี
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
           จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนาและการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต  จะ
ท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยน้ันควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรงุหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชาและสมรรถนะหลัก 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
       

  ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 
   English Speaking and Listening Skills 
   พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้
ประโยคและส านวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
การจ้างงาน) สื่อสารเร่ืองที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเก่ียวกับสิ่งที่คุ้นเคย
หรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้
ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้น
กระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 

 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเร่ืองที่
ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตา่งๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก
เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มี
มารยาทในการฟัง 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  
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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 

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

  เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผลและ
กล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้
เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหวัข้อที่คุ้นเคยและสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความส าคัญและจับประเด็น
อย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด 
ความฝันและเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเช่ียวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าที่ชัดเจนและมีความละเอียดใน
หัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
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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 
 
 
  ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ        ๓(๒-๒-๕) 
   Aesthetics 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร า
วงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองท่ีเข็มแข็ง       ๓(๒-๒-๕) 
    Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ



๘๐ 
 

 

ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเคารพสทิธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง 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 
 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     ๓(๒-๒-๕) 
    The King Wisdom for Local Development     

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพฒันาชุมชนต้นแบบตามศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาอย่างเปน็รูปธรรมและร่วมมือ
กันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรา้งเสรมิและดูแลสขุภาวะ      ๓(๒-๒-๕) 
    Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสรา้งเสรมิและดูแลสขุภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  

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 



๘๑ 
 

 

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 ทฤฎีเกี่ยวกับทักษะ ๕C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to ๕ C skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century effectively 
  
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตผุล       ๓(๒-๒-๕) 
  Logical thinking 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับข้ันการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน 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 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 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
 
  ๑) กลุ่มวิชาชีพครูบังคบั 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ ์        ๑(๐-๒-๑) 

  Individual Development Plan 
จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 

คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรปูแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Create individual development 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 จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นคร ู  ๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers           
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ

เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เ คารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role model with 
virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, 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 
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๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลกัสตูร       ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development                                  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบท

สถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการ
ของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและที่เก่ียวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้ มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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

 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒    วิทยาการจดัการเรียนรู้        ๓(๒-๒-๕) 

  Instructional Science 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ

เป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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 ๒ ๑ st 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 full fil their potential   
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๑๐๓๑๒๐๑-๖๒     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้             ๓(๒-๒-๕)               
              Innovation and Information Technology for Educational Communication     

and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ 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 
 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        ๓(๒-๒-๕) 

  Learning Measurement and Evaluation             
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ

สาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อน
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี 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 
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๑๐๔๓๒๐๒-๖๒      การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     ๓(๒-๒-๕)
    Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโล ยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 
 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒     จิตวิทยาส าหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 

  Psychology for Teacher       
  หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย 
ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษา
รายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง
และผู้เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี 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 



๘๖ 
 

 

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 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒    การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

  Education Administration and Quality Assurance in Education                                     
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่
ม่ันคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 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 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    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 

  Language for Communication 
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท

และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
ส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ 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  



๘๗ 
 

 

 

๒) กลุ่มวิชาวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑           ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 1   
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันในสถานศึกษา เข้าใจบริบท
ชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่ว ยเหลือผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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, and development to 
the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development in form 
of case study by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based 
learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession 
development both inside and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson learned from learning 
experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of 
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒            ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อ และ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพและสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีน
มีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 

 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓            ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 3   
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สง่เสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 

 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑          ๖(๕๔๐) 

  Internship 1    
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี วิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒          ๖(๕๔๐) 
  Internship 2    
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี วิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
                    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 

 

 

 

 



๙๒ 
 

 

 

๓) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวชิา               ชื่อรายวิชา          หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

๑๔๒๓๒๐๑-๖๒ ทัศนศิลปศึกษา 
Visual art Education 

๓(๒-๒-๕) 

    ความเป็นมาและความส าคัญของศิลปศึกษาในประเทศไทย  การพัฒนาของศิลปศึกษาในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ บทบาทและความส าคัญของศิลปศึกษากับสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผู้เรียน  หลักการทางทัศนศิลป์
และการออกแบบ  รูปแบบการถ่ายทอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบและมัลติมีเดีย การฝึก
ปฏิบัติและการวิจารณ์งานร่วมกัน 

   Background and importance of art education in Thailand ; evolution of art education in 
Thailand and foreign country ;roles and importanceof art education and societycommunity culture and 
learner development ; principles of visual art and design ; transformation of painting, sculpture, printing, 
mixed media, design and multimedia; cooperation to criticism 
 

๑๔๒๓๓๐๑-๖๒     ศิลปะมัลติมีเดีย                                                                       ๓(๒-๒-๕) 
    Multimedia Art 
    การบูรณาการองค์ความรู้โดยการมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายความคิด

สร้างสรรค์ ภาพศิลป์  ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะภาพถ่าย วีดิทัศน์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนศิลปศึกษาเพื่อน าไปใช้ในชั้นเรียนตามช่วงวัยการฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมโดยใช้ส่ือสมัยใหม่ 

Knowledge integration by multimedia interaction ; meaningful communication by 
technology ; creative, art work, photo art, video for create ; art education innovation for student ; new 
media or innovation skills 

 

๑๔๒๓๒๐๒-๖๒   การจดัการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑                                                            ๓(๒-๒-๕) 
  Instructional Methodology and Management in Arts Education 1     
  พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาในระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการ
ทางศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 

   International level primaryart education Curriculum development, the basic art 
education core curriculum, school curriculum, primary visual art, primary learning psychology and art 
development psychology ; teaching styles, teaching methods and teaching techniques; guide line of 
primary visual art learning ; media and learning center development, technology learning, evaluate 
learning, learning managementplan and practice in managing visual arts learning in real situations or 
simulations 



๙๓ 
 

 

๑๔๒๓๒๐๓-๖๒    การจดัการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒                                                           ๓(๒-๒-๕) 
   Instructional Methodology and Management in Arts Education 2  
   พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับสากล   หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
พัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลอง 

International level secondaryart education Curriculum development, the basic art 
education core curriculum, school curriculum, secondary visual art, secondary learning psychology 
and art development psychology ; teaching styles, teaching methods and teaching techniques; guide 
line of secondary visual art learning ; media and learning center development, technology learning, 
evaluate learning, learning managementplan and practice in managing visual arts learning in real 
situations or simulations 
๑๔๑๔๒๐๓-๖๒    การวจิัยทางศิลปศึกษา                                                                        ๓(๒-๒-๕) 
                       Art Education Thesis 
                        การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ศลิปะ ระเบยีบวิธีวิจยัทางศิลปศึกษา การเขยีนรายงานการวจิยัทาง
ศิลปศึกษา หรือการสร้างสรรค์ผลงานศลิปนิพนธจ์ากการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป ์ดว้ยระเบยีบวิธีวิจยัเชิงสร้างสรรค์
อยา่งเป็นระบบการน าเสนอเผยแพร่ผลงานวจิยัทางศลิปศึกษา หรือผลงานสร้างสรรคท์างทัศนศิลป์สู่สาธารณะและ
ประยุกต์ใช้เพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางทศันศิลป ์
                       Art learning management development, art education research methods ; art 
education research report or visual art thesis creative by research system ; publish art education 
research or art thesis presentation and applied for learning development, innovations or visual art 
creative 

 

๑๔๒๑๒๐๑-๖๒ องค์ประกอบศิลป์   
Composition of Art   

๓(๒-๒-๕) 

     ความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่างรูปทรง      
ค่าน้ าหนัก พื้นผิวและพื้นที่ว่าง หลักการจัดองค์ประกอบ สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความเด่น เอกภาพ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงาน จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

   Meaning and importance of compositions ; using visual elements point, line, 
color, shape, figure,  volume, texture and space ; principle of compositions, proportion, 
balance, rhythm, prominent, unity ;  skill and performance, art working improvement, imagine 
and creative  



๙๔ 
 

 

 
๑๔๒๑๑๐๑-๖๒   ประวัติศาสตร์ศิลป์                                                                   ๓(๒-๒-๕) 

   History of Art  
    ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกประวัติศาสตร์

ศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่จ าเป็นต่อการสอนศิลปศึกษา ทักษะการถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ 
    Western art and eastern art background ; Thai art history for art education 

teaching ; art history teaching skills 
 

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒     หลักการออกแบบ                                                                   ๓(๒-๒-๕) 
    Principles of Design  
    หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบ ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานประยุกต์ศิลป์

ตามหลกัการออกแบบส าหรบัการสอนศิลปศึกษา 
    Principle and element of design ; apply art creative skill by art education 

teaching design principle 
 
๑๔๒๑๓๐๑-๖๒ วาดเส้น ๑ 

Drawing 1 

๓(๒-๒-๕) 

    หลักวิธีปฏิบัติการวาดเส้น หุ่นนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยหลักทัศนียวิทยา เครื่องมือและ
สื่อวัสดุในการวาดเส้น  ฝึกการมองเห็น การสังเกตเปรียบเทียบ การถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ทักษะการสอนการวาดเส้น และปฏิบัติงานวาดเส้น 

    Drawing methodology Still life; perspective landscape drawing ; 
equipmentand media of drawing; observepractice,  comparison, transfer facts ; teaching and 
drawing skill 

 
๑๔๒๒๓๐๑-๖๒ จิตรกรรม 

Painting 

๓(๒-๒-๕) 

    ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของงานจิตรกรรม  ทฤษฎีในงานจิตรกรรม การ
ประเมินคุณภาพผลงาน การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะอย่างเหมาะสม การฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมพื้นฐาน 
หลักการทฤษฎีสี ค่าน้ าหนักอ่อนแก่ ทัศนมิติเชิงเส้น ทัศนมิติเชิงบรรยากาศในงานจิตรกรรม เพื่อการสอน
ศิลปศึกษา 

   Meaning history nature and value of painting ; painting theory, painting 
evaluate ; using special painting equipment properly ; basic painting practice, color theory, 



๙๕ 
 

 

drawing volume, linear perspective and atmospheric perspective for art education teaching 
 
๑๔๒๒๓๐๒-๖๒ ประติมากรรม 

Sculpture 
๓(๒-๒-๕) 

    ความหมาย ประวัติ ประเภทของประติมากรรม ลักษณะและคุณค่าของงานประติมากรรม 
ทฤษฎีประติมากรรมข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงาน
ประติมากรรม การสร้างสรรค์ประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว การท าพิมพ์ และการหล่อช้ินงาน เพื่อการสอน
ศิลปศึกษา 

    Meaning history nature and value of sculpture; basic sculpture theory, 
sculpture evaluate ; using special sculpture equipment properly ; create bas-relief 
sculpture,high relief sculptureand floating sculpture ; mold and sculptmaking for art education 
teaching  

 

๑๔๒๒๓๐๓-๖๒ ภาพพิมพ์ 

Printmaking 

๓(๒-๒-๕) 

   ความหมาย ประวัติ ประเภทของภาพพิมพ์ ลักษณะและคุณค่าของงานภาพพิมพ์ ทฤษฎีภาพ

พิมพ์ข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสม ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพ

พิมพ์เทคนิคโมโนปริ้นท์ เทคนิคการพิมพ์นูน(Relief printing) การพิมพ์ร่องลึก(Intaglio printing) เทคนิค

แม่พิมพ์ราบ(planographic printing) เทคนิคการพิมพ์ลายฉลุ (Stencil printing) เพื่อการสอนศิลปศึกษา 

   Meaning history typeand value of printing; basic printing theory, printing 

evaluate ; using special printing equipment properly ; basic skill printing, monoprint, relief 

printing, intaglio printing, planographic printing and Stencil printing for art education teaching 

๑๔๒๒๓๐๔-๖๒ ศิลปะไทย 
Thai Art 

๓(๒-๒-๕) 

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบต่างๆ เทคนิคและ
ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประจ าชาติ รูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรม
ไทย งานวิจิตรศิลป์ งานประณีตศิลป์ งานศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะไทยแบบร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทย 

  Thai art history nature and Thai art ornament evolution ; techniqueand 
creative concept ; style and content of Thai painting, Thai sculpture, Thai architecture,  fine 
arts, craft arts, original Thai art, contemporary Thai art ; create Thai art 



๙๖ 
 

 

 

๔) กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
 
๑๔๑๓๒๐๑-๖๒       สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์                                              ๓(๒-๒-๕) 
                         Aesthetics and Art Criticism  
                         ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ทฤษฎี
ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาทางศิลปะ การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ หลักการวิจารณ์
งานศิลปะ การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะ การปรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์
ในโรงเรียน 
                            Aesthetics and art criticism principle, meaning, important and background ; 
beauty theory, art philosophy, aesthetics experience develop,  art criticism principle ; art 
analysis, art teaching management in school 

๑๔๑๓๒๐๒-๖๒ การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู ้
Integration of Art Education Learning Subject 

๓(๒-๒-๕) 

    ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประยุกต์จัดองค์ความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และค้นคว้า  

 Integrated learning theory, discipline-Based art education, integrated art education learning 
; integrated art education with Thai, Math, Science, Social, Religion, Culture, Gymnastics, Technology,Foreign 
language, under the basic education core curriculum ; application of knowledge and information technology 
experience in learning and research 

 
๑๔๑๔๒๐๔-๖๒ การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา 

Seminar in Art Education 
๓(๒-๒-๕) 

    หลักการจัดสัมมนา กระบวนการด าเนินงานสัมมนา การน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปัญหาในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และ
ผลงานเชิงวิชาการทางศิลปศึกษา  

Seminar principles , seminar working process, art education learning outcome presentation, 
classroom research presentation, media and art education innovation ; art education problem seminar ; 
problems analyze and solutions in creating visual art 



๙๗ 
 

 

                         Principle theoryand figure drawing methods ; anatomystructureand create various 
techniques human figure drawing 

 

  

 
 
๑๔๒๑๓๐๒-๖๒ 

 
 
วาดเส้น ๒ 
Drawing 2 

 
 

๓(๒-๒-๕) 

    หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นภาพคน โครงสร้างกายวิภาคของคนและสามารถ
สร้างสรรค์งานวาดเส้นภาพคนด้วยเทคนิคต่างๆ 

๑๔๒๓๔๐๑-๖๒ การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑ 
Practice in Visual Art 1 

๓(๒-๒-๕) 

    กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ศิลปะ กระบวนการคิด  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการที่ก าหนดให้ ฝึกทักษะความช านาญด้วย
เทคนิคเฉพาะด้าน 

    Specific techniques of visual art process ; art working skill learning management process 
development, think process, visual art creative by concept and  techniques ; specific techniques skills 
practice 
 
๑๔๒๓๔๐๒-๖๒   การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๒                                                              ๓(๒-๒-๕) 

   Practice in Visual Art 2 
   วิชาที่ต้องเรียนก่อน: ๑๔๒๓๔๐๑-๖๒ การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑ 
   การวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ  กระบวนการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติงานศิลปะในโครงการส่วนบุคคล กระบวนการคิด แนวทางการค้นหาลักษณะการสร้างงานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและ
เทคนิควิธีการเฉพาะตน  

  Specific techniques art creative analyze and synthetic; learning process by individual art 
project ; thinking process, concept and techniques individual art project research guide line 
 
๑๔๑๓๒๐๓-๖๒         ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม                                                     ๓(๒-๒-๕) 

        Wisdom in Arts  
         กระบวนการเกิดภูมิปัญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะการวิเคราะห์กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น อิทธิพล
ทางวัฒนธรรม สังเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในเชิงวิชาการ 

    Wisdom process,cultural influence, local wisdom art creativity, conservation and 
appreciation local wisdom ; wisdom process analysis skill, academic art synthesis 

 



๙๘ 
 

 

๑๔๒๓๓๐๒-๖๒  การออกแบบผลิตภัณฑ์                                  ๓(๒-๒-๕) 
             Product Design 
       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน วิธีการและข้ันตอนในการด าเนินการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน โดยเน้นการแก้ปัญหาทางโครงสร้างวัสดุวิธีการผลติที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ใช้    มี
ประโยชน์ใช้สอยมีความงามและความเหมาะสม 

               A study of basic knowledge, methods and process of product design 
such as local products; designing product paintings and fundamental product design based 
on problem solution regarding structure, material and production methods relating to the 
proportion to customers with functions, beauty and appropriateness. 

  
๑๔๑๓๓๐๑-๖๒        ศิลปะส าหรับเด็กพิเศษ      ๓(๒-๒-๕) 
           Art for Spercial-Needs Children   
            บทบาทของศิลปศึกษากับเด็กพิเศษ การสอนศิลปะให้กับเด็กพิเศษ การใช้เครื่องมือ
และวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละประเภทและหลักการวัดประเมินผล 
            Roles of art education for children with special-needs; teaching art to 
special-needs children; the use of tools and materials suitable for different groups of 
children; principles of measurement and evalualtion.    
 
๑๔๑๓๓๐๒-๖๒      กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะส าหรับคร ู                                          ๓(๒-๒-๕) 

       Creative Arts Activities for Teacher 
       ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมศิลปะโรงเรียน  ความหมายและประเภทของกิจกรรมศิลปะ ๒  

มติและกิจกรรมศิลปะ ๓  มิติ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการสร้างสรรค์ผลงาน  จิตวิทยาการเรียนรู้ด้านของ
ผู้เรียน ความส าคัญและคุณค่าของการจัดกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตใจ อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภท  ๒ มิติและ ๓ มิติ รวมทั้งให้มีการวิจารณ์ผลงาน
ระหว่างผู้เรียนและผ ู้สอน 

                A study of principles for creative art activities at school, meaning, and 
types of art activities relating to 2 and 3 dimensional arts, creativity, principles of creating 
artwork, learning Psychology for learners, importance and value of art management, which 
result on the development of learners’ mind, emotion, society and intellect; and practicing 
how to create artworks with 2 and 3 dimensions, including, criticizing artworks created by 
learners and teachers 



๙๙ 
 

 

 
๑๔๒๓๓๐๓-๖๒       การถ่ายภาพและสรา้งภาพดิจิตอล                                             ๓(๒-๒-๕) 
                      (Digital Images and Photography for multimidea) 

              ศึกษาและปฏิบัติการถ่ายภาพและสร้างภาพด้วยระบบดิจิตอลเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสื่อนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทดลองใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือระบบดิจิตอลเพื่อค้นหา
แนวทางการออกแบบภาพดิจิตอล 
                               A study of photo taking and digital image design applying to design 
various kinds of innovative Medias, as well as, practicing using digital technology and tools to 
search for information in digital image design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

 

สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
 ปัจจุบันทุกองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาเคมีอย่างลึกซึ้งและมี

ความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษาและอื่นๆ ยังต้องการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและมี
ความสนใจ ใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา รวมทั้งระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากข้ึนจากหลักสูตรเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔๒ หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า  
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
ก. หมวดศึกษาท่ัวไป 
     ๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     ๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     ๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยี 

๓๐ หน่วยกิต 
 

๓๐ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
   ๓  หน่วยกิต 

           ๖  หน่วยกิต 
 ๙  หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
    ๑) กลุ่มวิชาชีพคร ู
        ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ 
        ๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    ๒) กลุ่มวิชาเอก 
        ๒.๑) วิชาเอกบังคับ 
        ๒.๒) วิชาเอกเลอืก 

 ๙๔ หน่วยกิต 
๓๔ หน่วยกิต 
๒๒ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๖๐ หน่วยกิต 
๔๐ หน่วยกิต 
๒๐ หน่วยกิต 

๑๐๖ หน่วยกิต 
๔๓ หน่วยกิต 
๒๘ หน่วยกิต 
๑๕ หน่วยกิต 
๖๓ หน่วยกิต 
๔๒ หน่วยกิต 
๒๑ หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๓๐ หน่วยกิต ๑๔๒ หน่วยกิต 

 



๑๐๒ 
 

 

รายการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/มคอ.๑ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑. ชื่อหลักสูตร 
    ๑.๑ ภาษาไทย 
    ๑.๒ ภาษาอังกฤษ 

 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 
Bachelor of Education Program in Art 
Education 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 
Bachelor of Education Program in Art 
Education 

 

๒.  ชื่อปริญญา 
    ๒.๑ ชื่อเต็ม(ไทย) 
         ชื่อย่อ(ไทย) 
    ๒.๒ ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) 
         ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) 

 ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
คบ.(ศิลปศึกษา) 
Bachelor of Education Program in Art 
Education 
B.Ed. (Art Education) 

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
คบ.(ศิลปศึกษา) 
Bachelor of Education Program in Art 
Education 
B.Ed. (Art Education) 

 

๓.  โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร/มคอ.๑ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
    ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
         ๓.๒.๑ วิชาเอกบังคับ 
         ๓.๒.๒ วิชาเอกเลือก 
         ๓.๒.๓ วิชาชีพครู 
         ๓.๒.๔ วิชาชีพครูเลือก 
         ๓.๒.๕ วิชาฝึกประสบการณ์ 
    ๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
 

๔๐ 
๒๐ 
๒๒ 
- 

๑๒ 
๖ 

๓๐ 
๑๓๒ 
๗๖ 
๖ 

๔๔ 
๖ 
- 
๖ 

๓๐ 
๑๐๖ 
๔๒ 
๒๑ 
๓๑ 
๑๒ 
- 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๑๖๘ ๑๔๒  

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

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  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                               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   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                                       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                    ๒(๒-๐-๔) 

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                 ๓ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                                                                ๓ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                                   ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 

(๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                  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   การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล                                         ๓(๒-๒-๕) 
 

 



๑๐๔ 
 

 

๐๐๐๔๑๐๕   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                                               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                    ๒(๒-๐-๔) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ๑๓๑   หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                     ๕๐   หน่วยกิต 
          ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                            ๔๔   หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕   ความเป็นครู                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสูตร                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒   การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                             ๓(๒-๒-๕) 
                  ทางการศึกษา  
๑๐๔๓๔๐๑   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                       ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาส าหรับครู          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคุณภาพการศึกษา                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยส าหรับครู                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                           ๒(๑-๒-๓) 
          ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                             ๖     หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                           ๒(๑-๒-๓) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                          ๑๐๓ หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                            ๔๓ หน่วยกิต 
         ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                 ๒๘ หน่วยกิต 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                                                    ๑(๐-๒-๑) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                       ๓(๒-๒-๕) 
                       และจิตวิญญาณความเป็นครู 
๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร                                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒  วิทยาการจัดการเรียนรู้                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 
                      การศึกษาและการเรียนรู้ 
๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                        ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาส าหรับครู                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกัน                   ๓(๒-๒-๕) 
                       คุณภาพการศึกษา  
๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                       ๓(๒-๒-๕) 
           ๑.๒  วิชาชีพครูเลือก                                          -  หน่วยกิต 
 

 
- ปรับหน่วยกิตวิชาชีพครูบังคับ 
เป็น ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา ยกเว้น
วิชาครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 
- ปรับค าอธิบายรายวิชาทุกวิชา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๑๗ วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 



๑๐๕ 
 

 

๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด                    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕   การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย                   ๒(๑-๒-๓) 
                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสมัพันธ์ส าหรับครู                                           ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                    ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบริหารการศึกษา                               ๒(๒-๐-๔)
๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผู้น า                                             ๒(๒-๐-๔)
๑๐๙๒๑๐๙   ผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                               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) 
    (๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                           ๘๑ หน่วยกิต 
                 ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                          ๗๑ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
 
 
๑๔๑๔๓๐๓     การวิจัยทางศิลปศึกษา                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๑๓๐๓     องค์ประกอบศิลป์                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๑๑๐๑     ประวัติศาสตร์ศิลป์  ๑                                          ๓(๓-๐-๖)               

 
 
 
 
 
 
 
 
           ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                  ๑๕  หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                    ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                    ๑(๙๐)  
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓                    ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           ๖(๕๔๐)     
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                           ๖(๕๔๐)     
    (๒) กลุ่มวิชาเอก                                            ๖๓ หน่วยกิต 
                     ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                 ๔๒ หน่วยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๔๒๓๒๐๑-๖๒  ทัศนศิลปศึกษา                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๓๓๐๑-๖๒  ศิลปะมัลติมีเดีย                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๔๒๐๓-๖๒  การวิจัยทางศิลปศึกษา                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๑๒๐๑-๖๒  องค์ประกอบศิลป์                                       ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๒๑๑๐๑-๖๒  ประวัติศาสตร์ศิลป์                                     ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่าง
เรียน ตั้งแต่ปี ๑–๓ และ
ปฏิบัติการสอนในชั้นปีที่ ๔ ทั้ง 
๒ ภาคการศึกษา 
- รายวิชาใหม่ ๑ วิชา 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  
อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ (ภาคผนวก ฎ) 



๑๐๗ 
 

 

๑๔๓๑๒๐๑     การออกแบบ                                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๑๓๐๑     การวาดเส้น ๑                                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๑     จิตรกรรม  ๑                                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๒๐๒    ประติมากรรม ๑                                                  ๒(๑-๒-๓)     
๑๔๒๒๓๐๒     ภาพพิมพ์  ๑                                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๓๓๐๔     ศิลปะไทย                                                         ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๑๒๐๑     สุนทรียภาพศึกษา                                                ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๒๒๐๓    ศิลปวิจารณ์                                                        ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๑๑๒๐๒   หลักการศิลปศึกษา                                    ๒(๑-๒-๓)          ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๑๒๐๒   ทฤษฎีสี                                                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๑๓๐๒  กายวิภาคส าหรับครู                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๒๐๑  ประวัติศาสตร์ศิลป์ ๒                                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๓๓๐๒   จิตรกรรม  ๒                                                     ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๒๓๓๐๓  ประติมากรรม  ๒                                                  ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๓๓๐๕  ภาพพิมพ์  ๒                                                       ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๓๓๓๐๑   คอมพิวเตอร์กราฟิก ๒                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๓๔๓๐๑   การออกแบบนิทรรศการ                                        ๓(๒-๒-๕)  
๑๔๓๔๓๐๒   การเขียนภาพประกอบส าหรับครู                              ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๓๔๓๐๓   การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร                            ๓(๒-๒-๕)      
๑๔๓๑๒๐๒   การเขียนแบบ  ๑                                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๓๒๒๐๓  การเขียนแบบ  ๒                                                  ๒(๑-๒-๓) 
๑๔๓๒๒๐๔   คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น                             ๒(๑-๒-๓)
         

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒  หลักการออกแบบ                                      ๓(๒-๒-๕)                                                                                  
๑๔๒๑๓๐๑-๖๒  วาดเส้น ๑                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๑-๖๒  จิตรกรรม                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๒-๖๒  ประติมากรรม                                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๓-๖๒  ภาพพิมพ์                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๒๓๐๔-๖๒  ศิลปะไทย                                               ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๓๒๐๑-๖๒  สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์                     ๓(๒-๒-๕) 

 



๑๐๘ 
 

 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
 ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                      ๖ หน่วยกิต 
๑๔๑๔๓๐๑     การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา  ๑                           ๓(๒-๒-๕)   
 ๑๔๑๔๓๐๒    การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา  ๒                           ๓(๒-๒-๕) 
         
๒.๓ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                              ๖ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔๒๒๒๐๓   ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก        ๓(๒-๒-๕)                                    
๑๔๒๒๒๐๔  ศิลปะพื้นบ้าน                           ๓(๒-๒-๕)                                    
๑๔๒๒๒๐๕  ทัศนศิลป์วิจักษณ์       ๓(๒-๒-๕)                                            
๑๔๓๓๒๐๒   ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม       ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๒๓๓๐๑   การวาดภาพระบายสี             ๓(๒-๒-๕)    
๑๔๓๓๓๐๓    การออกแบบบรรจุภัณฑ์            ๓(๒-๒-๕)                                                                               

 ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                          -         หน่วยกิต 
 
 
 
       ๒.๓ วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                     ๒๑ หน่วยกิต 

๑๔๑๓๒๐๒-๖๒ การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้       ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๔๒๐๔-๖๒ การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๑๓๐๒-๖๒ วาดเส้น ๒                                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๓๔๐๑-๖๒ การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑                             ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๒๓๔๐๒-๖๒   การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๒                              ๓(๒-๒-๕)                                                      
๑๔๑๓๒๐๓-๖๒ ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม                            ๓(๒-๒-๕)                                                      
๑๔๒๓๓๐๒-๖๒    การออกแบบผลิตภัณฑ์                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๓๓๐๑-๖๒    ศิลปะส าหรับเด็กพิเศษ                                 ๓(๒-๒-๕) 
๑๔๑๓๓๐๒-๖๒     กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะส าหรับครู                 ๓(๒-๒-๕)                                    
๑๔๒๓๓๐๓-๖๒   การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการผลิตสื่อ                  ๓(๒-๒-๕)                                       
 

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

 



๑๐๙ 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         ๖ หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า                       ๖ หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน   
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

- คงเดิม 

 



๑๐๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                      ๒(๒-๐-๔) 

     Thai for Communication 
     ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม บู รณาการความรู้ เพื่ อประยุกต์ ใช้ ในการด ารงชี วิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     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 พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตาม
หลักการเขียน 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
จ านวนหน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

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

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

เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การ
สนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่
คุ้นเคย และสนใจ ให้ค าแนะน า ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๑๐ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
     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 

เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล 
น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความ
ส าคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเก่ียวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 

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 

๓ ๐๐๐๑๑๐๓ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า          ๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 

    Information Searching for Study 

    ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบ

และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 

   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 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจ าวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุและอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
   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 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                  ๓(๒-๒-๕)   
           English Speaking and Listening Skills 

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล
พื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเก่ียวกับ
สิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทาง
ภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล 
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๑๒ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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) 
    ในชีวิตประจ าวัน          
    Reading and Writing English for Daily Life         
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่าน
ประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-
taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานประเพณี 

    English for communication regarding cultural issues, 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 
traditions, and ceremonies 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ             ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication in the Workplace 
     ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ 

การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ  การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตาราง
ประเภทต่างๆ  

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม            ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath 
days and ritual of Buddhism; mind and wisdom development; 
Dhamma application for daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                         ๒(๒-๐-๔) 
      Human Behavior and Self Development 
      ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง  การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๔ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
     The factors affecting human behaviors, self–perception 
for self-development, positive relationships building with others and 
planning for a happy life 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                         ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรี ใน
ชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต 
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 ท านอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่

ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการร าวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอ
ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  ได้แก่ 
๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพ
ของดนตรีกับชีวิต 
๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพ
การแสดง และ 
๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะและ
การออกแบบ 
๒. เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 
 
 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ                          ๒(๒-๐-๔) 
       Arts and Design 
       ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการ
ออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิดสร้างสรรค์ 
การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบ
ส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      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 
 



๑๑๕ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง               ๒(๒-๐-๔) 

     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่น
ท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการ
แสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     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 การปกครอง และ
สิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 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 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๖ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก                ๒(๒-๐-๔) 

      Global Society System 
     วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคม

โลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน 
กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มใน
การพัฒนาสังคม 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 relevant 
international organizations; current world events; trends for social, 
economic and political development in global society 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                          ๒(๒-๐-๔) 
     Business and Daily Life 
     ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 
หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การ
บัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่ มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     Fundamental business; business model; business 
attributes; business role; production; administrative human 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๗ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

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

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
   Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, 

custom, ways of life, amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน 

    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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๘ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน              ๒(๒-๐-๔) 

     Economy in Daily Life 
      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้
จังหวัด 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 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด
แบบต่างๆ หลักการ ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

    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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๙ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           ๒(๒-๐-๔) 

  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ              ๒(๒-๐-๔) 
     Exercise for Health 
     ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย
ของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต             ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๐ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 

    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 

 
๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               ๒(๒-๐-๔) 

    Science for Health 
    ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหาร

และโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การ
ประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการ
เลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ 
อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจ าวัน 

    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 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               ๒(๒-๐-๔) 

    Life and Environment 
     การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชี วิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    The origin of the Earth; origin of life; human evolution; 
systematic relation between organisms and environment ; 
environmental pollution and its impact on quality of life; ways and 
local natural resources use; environment and tourism; law and 
environmental conflict management ; sustainable natural resources 
and environmental management 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน         ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะ
ภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, hardware 
and vehicles; security and energy conservation awareness 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๒ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                 ๒(๒-๐-๔) 

      Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่ง
สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; spices 
and medicinal plants for household consumption; fruit trees and 
perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for 
domestic animals; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน

รายวิชาใหม่ 



๑๒๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตและจิตสาธารณะ 

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

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

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  

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   

รายวิชาใหม่ 



๑๒๔ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อชีวิตและอาชีพ      ๓(๒-๒-๕) 

                       21st Century Skills for Living and Occupations 
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการ

การประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ 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 

รายวิชาใหม่ 

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
                     The King Wisdom for Local Development 
            ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
  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 
 
 

รายวิชาใหม่ 



๑๒๕ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชือ่และค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล                                             ๓(๒-๒-๕) 

                       Logical thinking    
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับข้ันการด าเนินการ
ตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูล
ข่าวสารในโลกปัจจุบัน 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 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 

รายวิชาใหม่ 

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ            ๓(๒-๒-๕) 
            English for Professional Purposes 
            พูดคุยเชิงเทคนิคในเร่ืองท่ีมีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว
และเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดท่ีเป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้าง
ถ้อยค าท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของ
ประเด็นท่ีมีความซับซ้อนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะท่ีมี
ความได้เปรียบและเสียเปรียบ 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 

รายวิชาใหม่ 



๑๒๖ 
 

 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 
ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา                  ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 
    ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ศึกษา 
วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

    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 

 รวมเข้ากับรายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒ การศึกษาแบบเรียนรวม                ๒(๑-๒-๓) 
    Inclusive Education 
    ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภทและ

ลักษณะอาการของเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สนับสนุน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๗ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
    Basic knowledge on inclusive education; types 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 การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะ 
และเสียสละให้สังคม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เก่ียวกับวิชาชีพครู การเป็นผู้รอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้  สามารถแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง  
                 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 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ                     ๓(๒-๒-๕) 
                       จิตวิญญาณความเป็นครู  
                    Ethics and Spirituality for Teachers         
            ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน 
โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้ เก่ียวกับค่านิยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  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, morality, virtues, ethics of 
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and case studies, practice 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๒๘ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
teaching profession; knowledge management on teaching 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 

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 ความส าคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญา 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ

จัดท าหลักสูตรได้ การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการ

ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

    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  การพัฒนาหลักสูตร                    ๓(๒-๒-๕) 
           Curriculum Development 
                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เก่ียวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความ
รอบรู้ 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 



๑๒๙ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่ างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้  การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและการบูร
ณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง 
ฝึกปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

    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 classroom management for 
constructing learning environment serving learners’ achievement 
learning 

 

 

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

            วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
และมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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,  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๓๐ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
integrating knowledge, content, curriculum, teaching science and digital 
technology in instruction by using learning theories, instructional 
innovation for skills development in the 2 1 st century, integrated 
instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 
content and language integrated learning, integrated instruction on 
media and learning resources in local community,  digital technology 
media, inclusive education, coaching, classroom management, designing 
and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to 
be a responsible and committed person in developing learners fulfill 
their potential. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ              ๒(๑-๒-๓) 
     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency Economy 
Philosophy           
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในชั้นเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  Philosophy, principle and concept of sufficiency economy; 
application of sufficiency economy in livelihood; royal initiative 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  



๑๓๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การออกแบบ 
ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    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 information technology to communicate properly 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร       ๓(๒-๒-
๕) 
                       การศึกษาและการเรียนรู้  
                       Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning                       
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เก่ียวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 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, 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๓๒ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรีย น วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    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 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            ๓(๒-๒-๕) 
                      Learning Measurement and Evaluation               
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้ เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๓๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้   สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

    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 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                    ๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation and Learning           
           วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา  
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๓๔ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

 
๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑ จิตวิทยาพัฒนาการ                  ๒(๒-๐-๔) 

    Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่

มีต่อการเจริญ เติบ โตและพัฒนาการ  ทฤษฎี เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

   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 

 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๓๕ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาส าหรับครู                ๓(๒-๒-๕) 

     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ การ

จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษาเพื่อความเข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผนการศึกษา อาชีพและการ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    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 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑  จิตวิทยาส าหรับครู                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Psychology for Teacher                                 

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิต วิทยาพัฒนาการ จิต วิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ แนวทางการ
ให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
และค าอธิบายรายวิชา 



๑๓๖ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

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

เก่ียวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการบริหาร
การศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
การบริหารการศึกษา 

    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 เพื่อจัดท า
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 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, 

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่

๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญา
การศึกษา ๑๐๖๓๖๐๓  

หลักการบริหารการศึกษา 
๑๐๖๔๖๐๖  การประกัน
คุณภาพการศึกษา   
๒. เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต  
และค าอธิบายรายวิชา 
 ๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา                 ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Quality Assurance     
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้   

    Principles, concepts, and regulations regarding 



๑๓๗ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

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 

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยส าหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 
     Thai Language for Teachers 
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การ

พูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

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

๑๒๒๑๒๐๑-๖๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                         ๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
                       ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
ส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อ
พัฒนาผู้ เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

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 

๑. รวม ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ ๑๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทยส าหรับครู    
และ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษา 
อังกฤษส าหรับครู      
๒. เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา  
จ านวนหน่วยกิต และ 
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 
    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและความเชื่อ 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 



๑๓๘ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔  การจัดการแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น         ๒(๑-๒-๓) 
     Learning Resources and Local Wisdom Management   
     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของแหล่งการเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มีต่อการถ่ายทอดความรู้ 
จุดมุ่งหมายระบบเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัด
การศึกษา 

     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 

 
 
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๓๙ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๗ ๑๐๒๓๒๐๔  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด               ๒(๑-๒-๓) 

     Instruction for Thinking Process Development   
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และการจัด
     การในชั้นเรียน 

    ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดแบบต่างๆ 

     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 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๐ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 

    Learner Development Activities 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  

    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพื่อสั งคมและสาธารณประโยชน์ การ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 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 and public 
interest; learner development activities evaluation; practice to 
manage learner development activities projects 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒ การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี   ๒(๑ -๒-๓)          
      สารสนเทศ 
                Information Communication Technology Instruction 

    ศึกษาหลักการ ความส าคัญ และบทบาทของการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมและบริการ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   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. 

 
๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                         ๒(๑-๒-๓) 

     Design and Development Instruction Media 
     ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอน การเลือกใช้สื่อ

การสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะห์เน้ือหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      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   
 
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๒ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสร้างและน าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 

     Multimedia Construction and Presentation for Education 

    ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความส าคัญของการใช้สื่ อ
มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการ
น าเสนอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ สร้าง และน าเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  

    Definitions, principles, theories, and significance of 
multimedia using in teaching management; principles of multimedia 
materials creation, and presentation for education; practice of using 
computer programs to design, create, and present in various forms 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

      ความรู้พื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญ
ของโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิดเบื้องต้นส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูลและการเลือกใช้ค าสั่งต่างๆ  

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๒๔ ๑๐๕๑๕๐๔ มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู                                ๒(๒-๐-๔) 
    Human Relations for Teachers 
    ความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู หลักการ 

องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

    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 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙ จิตตปัญญาศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                ๒(๒-๐-๔) 
    Contemplative Education for Student Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมา แนวคิดจิตตปัญญา

ศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อความเป็นครูที่แท้ 
    Definitions, significance, and background; concepts of 

contemplative education and self-practice through contemplative 
education 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๔ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผู้น า                  ๒(๒-๐-๔) 

     Leadership 
     ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะผู้น า แบบของผู้น าและ

ภาวะผู้น า บทบาทหน้าที่ของผู้น า คุณลักษณะของผู้น าที่ดี  จิตวิทยาของผู้น า การ
เสริมสร้างภาวะผู้น า การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้น า ผู้น ากับการตัดสินใจ ฝึก
ทักษะการเป็นผู้น า เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้น าที่ดี 

     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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑ ผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น               ๒(๑-๒-๓) 
    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  
    ประวัติ ความเป็นมา หลักการ จุดมุ่งหมายและสาระส าคัญต่างๆ 

ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือประเภทใดประเภทหน่ึงในขั้นความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
โรงเรียน 

    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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๕ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครู               ๒(๑-๒-๓) 

    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้น ากิจกรรม

นันทนาการประเภทต่างๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ  จัดโครงการ
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

    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;  recreate project in schools and 
community 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 
    School Botanical Garden 
    เรียนรู้พระราชปรารภ พระราชด าริ ความเป็นมา องค์ประกอบสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่งการ
เรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้าน

ต่างๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
     Learning in Royal speech, idea, background and the element 

of school botanical garden; the creating and managing 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 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๔๖ 
 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์                      ๑(๐-๒-๑) 

            Individual Development Plan : ID Plan     
            จัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development 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 

รายวิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                ๑(๖๐) 

      Practicum in Teaching 1             
      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 

จัดท าแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่ เกิดขึ้น สร้าง พัฒนา เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

      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 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิ บัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน
ชั่วโมงและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



๑๔๘ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒             ๑(๖๐) 
             Practicum in Teaching 2   
             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
                  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 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒           ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนรหัสวิชา จ านวน
ชั่วโมงและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 



๑๔๙ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring & 
evaluating learners 

ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ 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 

 



๑๕๐ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓           ๑(๙๐) 

            Practicum in Teaching 3 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
ที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 

รายวิชาใหม่ 



๑๕๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปัน
ความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติ งานอ่ืนที่ ได้รับมอบหมายใน
สถานศึกษา             

      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 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 



๑๕๒ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๕ ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                   ๖ (๕๔๐ ) 
       Internship 2 

      ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

      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 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ๒                     ๖(๕๔๐) 

              Internship 2   
              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 



๑๕๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
in school; and fulfilling other educational assignments เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 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 

 
 



๑๕๔ 
 

 

 
 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑  ๑๔๒๓๒๐๑-๖๒     วิชาทัศนศิลปศึกษา                              ๓(๒-๒-๕) 

               ความเป็นมาและความส าคัญของศิลปศึกษาในประเทศไทย  การ
พัฒนาของศิลปศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ บทบาทและความส าคัญของ
ศิลปศึกษากับสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผู้เรียน  หลักการทางทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ  รูปแบบการถ่ายทอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การ
ออกแบบและมัลติมีเดีย  เน้นการปฏิบัติ และการวิจารณ์งานร่วมกัน 

             Background and importance of art education in Thailand ; 
evolution of art education in Thailand and foreign country ;roles and 
importanceof art education and societycommunity culture and learner 
development ; principles of visual art and design ; transformation of painting, 
sculpture, printing, mixed media, design and multimedia; cooperation to 
criticism 

รายวิชาใหม่  

๒  ๑๔๒๓๓๐๑-๖๒        ศิลปะมัลติมีเดีย                               ๓(๒-๒-๕)    
                            สืบค้นวิเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู้โดยการมัลติมี เดีย
ปฏิ สั มพั น ธ์   ก ารใช้คอมพิ ว เตอ ร์สื่ อความหมายความ คิดส ร้างส รรค์  ภาพ ศิลป์  
ภาพเคลื่อนไหว ศิลปะภาพถ่าย วีดิทัศน์ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษาน าไปใช้ในชั้นเรียนตามช่วงวัยฝึกทักษะสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมโดยใช้สื่อสมัยใหม่ 
                              Knowledge integration by multimedia interaction ; 

รายวิชาใหม่ 



๑๕๕ 
 

 

meaningful communication by technology ; creative, art work, photo art, 
video for create ; art education innovation for student ; new media or 
innovation skills 

 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓ ๑๔๑๔๓๐๓      การวิจัยทางศิลปศึกษาศึกษา            ๓(๒-๒-๕) 

                     ศึกษาหลักการและวิธีการเขียนรายงานด้าน
ทัศนศิลป์ศึกษา ที่ได้มาจากการศึกษา   ค้นคว้า  การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางด้านทัศนศิลป์ศึกษาและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  การล าดับเนื้อหาสาระ 
การเขียนเชิงอรรถการอ้างองิ  การน าเสนอข้อมลู  การน า
ภาพประกอบ  สัญลักษณ์  ตาราง  แผนภูมิ  สรุปผล  การน าเสนอ
เป็นรายงานการวิจัยที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด  จุดมุ่งหมาย  วิธีด าเนิน 
การวิเคราะห์และการสรปุผลการศึกษาค้นคว้า   
          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 
 

๑๔๑๔๒๐๓-๖๒    วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 
                         สืบค้นวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย หรือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปนิพนธ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
ลักษณะของผลงานประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยทางศิลปศึกษา
หรือผลงานศิลปนิพนธ์จากการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ น าเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สู่สาธารณะ และ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 
                          Art learning management development, art 
education research methods ; art education research report   
or visual art thesis creative by research system ; publish art 
education research or art thesis presentation and applied for 
learning development, innovations or visual art creative 

-ช่ือรายวิชา(อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
 



๑๕๖ 
 

 

 
 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๔ ๑๔๒๑๓๐๓      องค์ประกอบศิลป์                     ๓(๒-๒-๕) 

  ศึกษาทฤษฎีขององค์ประกอบในงานศิลปะรวมทั้งฝึกพัฒนา
ทักษะการสร้างสรรค์งานในแต่ละองค์ประกอบให้เกิดความเข้าใจของงานแต่ละ
ชิ้นโดยมีการแลกเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน 
                     A study of elements of arts in theory, a practice of 
skill for creating artworks from each of elements in order to 
understand a piece of artworks, and sharing and criticizing artworks. 

๑๔๒๑๒๐๑-๖๒      องค์ประกอบศิลป์                           ๓(๒-๒-๕) 
                            สืบค้นวิเคราะห์แนวคิดความหมายและความส าคัญของ
องค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่างรูปทรง  ค่าน้ าหนัก พื้นผิวและ
พื้นที่ว่าง หลักการจัดองค์ประกอบ สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความเด่น เอกภาพ 
ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงาน จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

      Meaning and importance of compositions ; using 
visual elements point, line, color, shape, figure, volume, texture and 
space ; principle of compositions, proportion, balance, rhythm, 
prominent, unity ;  skill and performance, art working improvement, 
imagine and creative  

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 

๕ ๑๔๒๑๑๐๑      ประวัติศาสตร์ศิลป์  ๑                ๓(๓-๐-๖)    
      ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบันของศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกด้าน
ทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดงและดนตรี  โดยเน้นกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ 
รูปแบบการถ่ายทอด แนวคิด  ความเชื่อและศาสนา สภาพทางสังคม ที่ มี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  
                      A study and analysis of history of western and 
eastern arts regarding visual arts, music and performing arts 
from the past until the present focusing on the process of 

๑๔๒๑๑๐๑-๖๒      ประวัติศาสตร์ศิลป์                               ๓(๒-๒-๕) 
                          สืบค้นวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะ

ตะวันตกและศิลปะตะวันออกประวัติศาสตร์ศิลปะไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่จ าเป็นต่อ

การสอนศิลปศึกษามีทักษะการถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ 

                         Western art and eastern art background ; Thai art 

history for art education teaching ; art history teaching skills 

 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 



๑๕๗ 
 

 

creative design, transferring concept, idea, belief, religion and 
society influencing artwork creation 
 

 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๖ .๑๔๓๑๒๐๑    การออกแบบ                                       ๒(๑-๒-๓)                                               

                     ศึกษาการเรียนรู้ เก่ียวกับประเภทของการออกแบบเบื้องต้น การ
ออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 
หลักการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ การสร้างงาน ๒มิติ ๓ มิติ 
รวมทั้งการน าเสนอวิจารณ์ผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                       A study of basic design, creative design, commercial 
art design, materials for design, principle of design, the aspects of 
design, the creation of 2 dimensional and 3 dimensional work, and 
the presentation, revision of work, and discussion 

๑๔๒๑๒๐๒-๖๒          หลักการออกแบบ                             ๓(๒-๒-๕)  
                              สืบค้นวิเคราะห์หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของการ
ออกแบบ และมีทักษะสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการออกแบบส าหรับการ
สอนศิลปศึกษา 
                              Principle and element of design ; apply art creative 
skill by art education teaching design principle 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 

๗ ๑๔๒๑๓๐๑       การวาดเส้น ๑                                         ๓(๒-๒-๕)                                                    
         ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาดภาพหุ่นนิ่ง  ทิวทัศน์ ภาพคนคร่ึงตัวและ
ภาพคนเต็มตัว การใช้วัสดุ อุปกรณ์และกลวิธีการต่างๆ ทางการวาดเขียน  การแก้ปัญหา
ด้านรูปแบบและเทคนิคการวาดเขียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้สู่การวาดเขียน
ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
                      A study of still-life, view, and portrait and landscape 
drawings; using materials and tools as well as techniques for drawing; 

๑๔๒๑๓๐๑-๖๒       วาดเส้น ๑                                           ๓(๒-๒-๕) 
                           สืบค้นวิเคราะห์หลักวิธีปฏิบัติการวาดเส้น หุ่นน่ิง การเขียนภาพ
ทิวทัศน์ด้วยหลักทัศนียวิทยา โดยใช้เครื่องมือและสื่อวัสดุที่หลากหลาย   ฝึกการ
มองเห็น การสังเกตเปรียบเทียบ การถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และมี
ทักษะการสอนการวาดเส้น และปฏิบัติงานวาดเส้น 
                            Drawing methodology Still life; perspective 
landscape drawing ; equipmentand media of drawing; observepractice, 
comparison, transfer facts ; teaching and drawing skill 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
 



๑๕๘ 
 

 

solving problems of forms and drawing techniques in order to have the 
learners apply the knowledge for drawing with different kinds of artworks 
efficiently; and comparatively criticizing artworks created by learners and 
teachers. 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๘ ๑๔๒๒๓๐๑       จิตรกรรม  ๑                                          ๓(๒-๒-๕) 

                       ศึกษากระบวนการระบายสีน้ า มีความเข้าใจวัสดุอุปกรณ์และฝึก
ปฏิบัติงานจิตรกรรมสีน้ า เน้ือหาเก่ียวกับภาพทิวทัศน์ ดอกไม้ หุ่นน่ิง โดยเน้นกลวิธี
ระบายสีน้ าด้วยวิธีการ ต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่แบบอย่างที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว 
                         A study of watercolor painting, an understanding of 
materials and practicing watercolor painting in contexts of panoramic 
view, flower and still-life model based on the used of painting 
strategy using different techniques as a guideline for the development 
with identity. 

๑๔๒๒๓๐๑-๖๒          จิตรกรรม                                         ๓(๒-๒-๕)  
                            สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ความหมาย 
ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของงานจิตรกรรม การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ 
เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมพื้นฐาน ใช้หลักการทฤษฎีสี  
น้ าหนักอ่อนแก่ ทัศนมิติเชิงเส้นหรือบรรยากาศในงานจิตรกรรมอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน น าไปสู่การสอนศิลปศึกษา 
                           Meaning history nature and value of painting ; 
painting theory, painting evaluate ; using special painting equipment 
properly ; basic painting practice, color theory, drawing volume, linear 
perspective and atmospheric perspective for art education teaching 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 

๙ ๑๔๒๒๒๐๒            ประติมากรรม  ๑                                     ๒(๑-๒-๓)    
                        ศึกษาลักษณะและกรรมวิธีของการสร้างงานประติมากรรม
ลักษณะนูนต่ า นูนสูง และลอยตัว  และฝึกปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยเครื่อง มือ
และวัสดุต่างๆ 
                        A study of characters and methods of bas relief and 
high relief and round relief sculptures; and practicing sculpturing with 
machines, tools and from different materials. 
 

๑๔๒๒๓๐๒-๖๒      ประติมากรรม                                             ๓(๒-๒-๕) 
                          สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีประติมากรรมขั้นพื้นฐาน ความหมาย 
ประวัติ ประเภทของประติมากรรม ลักษณะและคุณค่าของงานประติมากรรม การ
ประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานประติมากรรม 
สร้างสรรค์ประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว การท าพิมพ์ และการหล่อชิ้นงาน อย่าง
เป็นระบบขั้นตอน น าไปสู่การสอนศิลปศึกษา 
                           Meaning history nature and value of sculpture; basic 
sculpture theory, sculpture evaluate ; using special sculpture equipment 
properly ; create bas-relief sculpture,high relief sculptureand floating 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 



๑๕๙ 
 

 

sculpture ; mold and sculptmaking for art education teaching 
 
 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๐ ๑๔๒๒๓๐๒               ภาพพิมพ์  ๑                                       ๓(๒-๒-๕)  

          ศึกษาการพิมพ์ภาพด้วยกระบวนการพิมพ์นูน (Relief 
Process)  ทั้งสีเดียวและหลายสี  และปฏิบัติงานพิมพ์ภาพ ด้วยการสร้างแม่พิมพ์
ผิวนูนจากการแกะไม้ จากวัสดุ แกะแผ่นยาง   และกระดาษแข็ง  
                          A study of relief printmaking process in mono-color 
and multicolor, and a practice printmaking by molding reliefs from 
crafted wood, rubber, and hard paper. 

๑๔๒๒๓๐๓-๖๒               ภาพพิมพ์                                  ๓(๒-๒-๕) 
                                สืบค้นวิเคราะห์ทฤษฎีภาพพิมพ์ ขั้นพื้นฐาน ความหมาย 
ประวัติ ประเภทของภาพพิมพ์ ลักษณะและคุณค่าของงานภาพพิมพ์ การประเมิน
คุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานภาพพิมพ์   โดยเน้น
รูปแบบและเน้ือหา ฝึกทักษะ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์พร้อม
เลือกใช้เทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนอย่างเป็น
ระบบขั้นตอน น าไปสู่การสอนศิลปศึกษา 
                     Meaning history typeand value of printing; basic printing 
theory, printing evaluate ; using special printing equipment properly ; 
basic skill printing, monoprint, relief printing, intaglio printing, 
planographic printing and Stencil printing for art education teaching 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 

๑๑ ๑๔๒๓๓๐๔   ศิลปะไทย                                               ๓(๒-๒-๕) 
      ศึกษาประวัติความเป็นมา และเปรียบเทียบวิวัฒนาการและ
รูปแบบของศิลปะไทยในเชิงทัศนศิลป์ หลักการและขั้นตอนการเขียนลายไทย การ
ผูกลาย ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนงานประณีตศิลป์ และ
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับศิลปะพื้นบ้านอันเก่ียวกับการด ารงอยู่ ความเชื่ออันมี
ผลสืบเน่ืองทางเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย   
                        A study of historical background and comparison 

๑๔๒๒๓๐๔-๖๒        ศิลปะไทย                                            ๓(๒-๒-๕) 
                            สืบค้นวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการ
ของลวดลายไทยแบบต่างๆ เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประจ าชาติ รูปแบบ
และเน้ือหาของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย งานวิจิตรศิลป์ 
งานประณีตศิลป์ งานศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะไทยแบบร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทย 

                     Thai art history nature and Thai art ornament evolution ; 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 



๑๖๐ 
 

 

between development and form of Thai visual arts, principles and 
process for drawing and designing Thai traditional patterns for 
painting, sculpture and architecture ; and Thai minor arts and basic 
knowledge in folk arts concerning lifestyle and belief which are 
influence in Thai cultural identity 

techniqueand creative concept ; style and content of Thai painting, Thai 
sculpture, Thai architecture, fine arts, craft arts, original Thai art, 
contemporary Thai art ; create Thai art 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๒ ๑๔๑๑๒๐๑       สุนทรียภาพศึกษา                                     ๒(๑-๒-๓)                   

          ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ ประสบการณ์ 
ทางสุนทรียะที่อยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ตามแนวคิดทฤษฎีของนักสุนทรียศาสตร์ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์
วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ได้เพื่อน าไปใช้กับการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในโรงเรียนได้ 

         A study of meaning of Aesthetic education, Aesthetics 
and Aesthetic experience in Nature, including visual arts, music, and 
performance arts based on the aesthetics’ theories, and an analysis 
and critics on visual art works to apply for learning Visual Arts in 
classroom at school 
๑๔๒๒๒๐๓      ศิลปวิจารณ์                                       ๒(๑-๒-๓) 
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะ โดยเฉพาะการสร้าง
งานศิลปะในศิลปะตะวันตกและตะวันออก ทั้งอดีตและปัจจุบัน  ให้มีทักษะการ
วิจารณ์และน าเสนอผลงานศิลปะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                    Ideas and theories associated with the various 
disciplines of art; skills associated with art criticism and the teaching 
of art criticism. 

๑๔๑๓๒๐๑-๖๒      สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์                     ๓(๒-๒-๕) 
                        ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา หลักการสุนทรียศาสตร์
และศิลปวิจารณ์ ทฤษฎีความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาทางศิลปะ การ
สร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ หลักการวิจารณ์งานศิลปะ ปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานศิลปะเพื่อน าไปใช้กับการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียน 
                        Aesthetics and art criticism principle, meaning, 
important and background ; beauty theory, art philosophy, aesthetics 
experience develop,  art criticism principle ; art analysis, art teaching 
management in school 

ประมวลเป็นรายวิชา
เดียวกันและปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 
-ปรับหน่วยกิต 



๑๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๓ ๑๔๑๑๒๐๒    หลกัการศิลปศึกษา                              ๒(๑-๒-๓)                 ๒(๑-๒-๓) 

     ศึกษาประวัติความเป็นมา  และการพัฒนาของศิลปศึกษา   
ปัญหาของศิลปศึกษากับลักษณะการเรียนรู้ศิลปะในสถาบันการศึกษา    บทบาท
และความส าคัญของศิลปศึกษากับสังคม  ศิลปศึกษากับการพัฒนาการอาชีพ  
รวมทั้งการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
                         A study of historical background and development 
of Art Education, problems in Art Education and Art Education in 
Educational Institutes; and roles and importance of Art Education and 
Social Study for occupational development, including national culture 
heritage 

 วิชาที่ตัดออก 

๑๔ ๑๔๒๑๒๐๒          ทฤษฎีส ี                                             ๒(๑-๒-๓) 
             ศึกษาความเป็นมาของทฤษฎีสีที่ใช้ในงานศิลปกรรมและงานช่าง 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของทฤษฎีแต่ละวิธีการและการน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทั้ง ๒ มิติและ ๓ มิติ และฝึกปฏิบัติการน าหลักการทฤษฎีสีมาใช้ปฏิบัติการ วิเคราะห์ 
และสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับการรับรู้ของบุคคล 
                       A study of historical background of theory of color in 
arts and art skills, similarity and difference between each of theories, 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๒ 
 

 

an application of theoretical knowledge to create 2 and 3 
dimensional artworks, and a creation of artwork relating to individual 
perception. 
 
 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๕ ๑๔๒๑๓๐๒           กายวิภาคส าหรับครู               ๓(๒-๒-๕) 

        ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างกระดูกและรายละเอียดที่
จ าเป็น  รวมทั้งโครงสร้างสัดส่วน  ทา่ทาง  ความเคลื่อนไหว  ศนูย์ถ่วงของ
มนุษย์และสัตว ์ ปฏิบตัิโดยการเขียนเปรียบเทียบโครงกระดูก  โครงสร้างและ
รูปนอกของเพศชาย  เพศหญงิ  เด็ก คนชรา  และสตัว์ 
                            A study of Skeleton system and its important 
details, including body shape, movement, center of gravity  of human 
and animal; practicing drawing a comparison between endoskeleton 
and exoskeleton of male, female, children and elders. 

 วิชาที่ตัดออก 

๑๖ ๑๔๒๒๒๐            ประวัติศาสตร์ศิลป์ ๒                 ๒(๑-๒-๓) 
    ศึกษาถึงลักษณะภูมิศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา 

ลักษณะเฉพาะของศลิปะตะวันตกและตะวันออกในสมัยต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะในคริสศตวรรษที่ ๑๘ การวิจารณ์
เปรียบเทียบศิลปะในอดตียคุตา่ง ๆ โดยอาศยัพื้นฐานจากสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ การเมืองแตล่ะช่วงเวลา การสร้างสรรค์ รูปแบบการ
ถ่ายทอด แนวคิด ความเชื่อและศาสนา สภาพทางสงัคม ที่มีอิทธิพลต่อการ

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๓ 
 

 

สร้างสรรคผ์ลงาน 
                         A study and analysis of history of western and 
eastern arts regarding visual arts, music and performing arts from the 
past until the present focusing on the process of creative design, 

transferring concept, idea, belief, religion and society influencing 
artwork creation 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๗ ๑๔๒๓๓๐๓         ประติมากรรม  ๒                      ๓(๒-๒-๕)                           

             ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรม เทคนิคการแกะสลักวัสดุใน
ท้องถิ่น เช่น ไม้   หิน  ในรูปแบบภาพนูนสูง นูนต่ า และลอยตัว มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างเน้ือหาเรื่องราวและรูปแบบของผลงานเพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและความต้องการของท้องถิ่น    
                          Studying and practicing sculpturing, carving 
techniques from local materials such as wood, stone to make bas, 
high and round relief painting, using creativity in making stories and 
style of artwork to apply appropriately for living life and local 
demand. 

- วิชาที่ตัดออก 

๑๘ ๑๔๒๓๓๐๒         ภาพพิมพ์  ๒                          ๒(๑-๒-๓) 
    ศึกษาและปฏิบัติการพิมพ์ภาพด้วยกระบวนการพิมพ์ 
  ซิลสกรี ด้วยการสร้างแม่พิมพ์จากการตัดกระดาษระบบเคลือบ   วิธีการตัดฟิล์ม
เคลือ วิธีการถ่ายภาพจากการอัดกาวและไวแสง มีการปฏิบัติการทั้งสีเดียวและ
หลายสี  โดยเน้นรูปแบบ  ความคิดสร้างสรรค์  เน้ือหาเรื่องราวในการแสดงออก 
                     Studying and practicing printmaking by seal screen 

- วิชาที่ตัดออก 



๑๖๔ 
 

 

methods, varnish paper cutting, varnish film cutting,Silk Screen in 
mono color and multicolor, focusing on model, creativity and 
sequence of content produced. 
 
 
 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๙ ๑๔๓๑๒๐๒              การเขียนแบบ  ๑                                   ๒(๑-๒-๓) 

      ศึกษาการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และฝึกปฏิบัติการ
เขียนแบบ เทคนิควิธีการเขียน ๒ มิติและ ๓ มิติ 
                         Studying how to use tools and materials, and 
practicing drafting and drafting techniques for 2 and 3 dimension 
paintings. 

 วิชาที่ตัดออก 

๒๐ ๑๔๓๒๒๐๓              การเขียนแบบ  ๒                            ๒(๑-๒-๓) 
       ศึกษาการเขียนภาพแสดง ๓ มิติ  ได้แก่ ภาพไอโซเมตริก   
ออบริคเปอร์สเปกตีฟ   การเขียนภาพแยกส่วนประกอบและภาพตัดและปฏิบัติการ
เขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
                           A study of drawing methods for 2 and 3 dimension 
paintings, such as Isometric, oblique perspective drawings, assembly 
drawing and section view drawing; and practicing drafting by using 
drafting tools and computer drafting program. 
 
 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๕ 
 

 

๒๑ ๑๔๓๒๒๐๔      คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น          ๒(๑-๒-๓) 
           ศึกษาความรู้พื้นฐานและปฏิบัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
กราฟิก ปฏิบัติการวางแผนและด าเนินการใช้โปรแกรมสร้างสรรค์งานทัศน์
ศิลป์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
                         A study of fundamental Computer graphic and 
planning; and using computer program to create visual artworks 
relating to modern technology. 

 วิชาที่ตัดออก 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๒ . ๑๔๓๓๓๐๑           คอมพิวเตอร์กราฟิก ๒                  ๓(๒-๒-๕) 

       หลักการท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์กราฟิก และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบ
สร้างสรรคภ์าพและภาพประกอบ 
                          Operation system and principles of computer 
graphics hardware and software functioning, and an application 
of computer graphic for creating illustration. 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๖ 
 

 

๒๓  ๑๔๓๔๓๐๑        การออกแบบนิทรรศการ          ๓(๒-๒-๕) 
                            ศึกษาทฤษฏีและหลักการจัดนิทรรศการประเภทตา่งๆ 
โดยเน้นการก าหนดรูปแบบ แผนผงัและบริเวณ ต าแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ 
ตลอดจนการศึกษางานตัง้แสดง ประเภทต่างๆ เช่น งานจัดตั้งแสดงแบบ
ลอยตัว การจัดแผ่นป้าย และฝึกการปฏบิัติการออกแบบ การจดัตกแตง่
นิทรรศการ ตามวัตถปุระสงค์ที่ได้มุ่งหมาย 
                  A study of theory and principle of different types of 
Exhibition by designing style, plan, location, position, direction, 
etc. as well as studying other exhibitions such as reliefs, posters; 
and practicing exhibition design and decoration according to an 
objective goal. 
 
 
 

 วิชาที่ตัดออก 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๔ ๑๔๓๔๓๐๒          การเขียนภาพประกอบส าหรับครู          ๓(๒-๒-๕)    
                       ศึกษาและปฏบิัตงิานการออกแบบสร้างสรรคภาพ
ประกอบด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
ด้วยภาพจากเร่ืองราวท่ีก าหนด  วรรณกรรม หนังสือเด็ก  สื่อการเรียนรู้และ
สารคด ีรวมทัง้การฝึกหดัเขยีนภาพประกอบประเภทตา่งๆ เช่น รูปแบบ
เหมือนจริงและจินตนาการเพื่อความเหมาะสมกับเน้ือหาที่น าผลงานไป
ประกอบ 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๗ 
 

 

                  Studying and practicing to design and create illustrations 
with various techniques and materials to develop skills for 
communicating through illustrations of story, literature, children book, 
learning media and documentary; including practicing drawing 
different types of illustrations such as portrait and imagination to 
make balance between content and illustrations. 

๒๕ ๑๔๓๔๓๐๓      การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร                     ๓(๒-๒-๕) 
         ศึกษากระบวนการขั้นตอนการด าเนินการออกแบบสิ่งพิมพ์  
 งานออกแบบกราฟิกส าหรับสภาพแวดล้อม  งานออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  สื่อ
สมัยใหม่   ฝึกปฏิบัติการการออกแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการออกแบบตาม
หัวข้อที่ก าหนดได้และมีการน าเสนอผลงาน 
                     A study of process and stage for printing media, graphic 
design for environment, graphic design for multimedia and 
contemporary media; and practicing graphic design to solving 
problems in designing work assigned as well as presenting artwork.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิชาที่ตัดออก 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 

๒๖ ๑๔๒๒๒๐๓  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก                                ๓(๒-๒-๕) 
           ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่  ศึกษาประวัติศิลปินที่มีช่ือเสียงในแต่ละ
ยุคสมัย รวมถึงศึกษาผลงานของศิลปิน แรงบัลดาลใจในการสร้างงาน กระบวนการ
ออกแบบสร้างสรรค์ รูปแบบการถ่ายทอด แนวคิด ความเชื่อและศาสนา สภาพทาง
สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
                 A study and analysis of history of western arts in 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๘ 
 

 

prehistory, ancient age, middle age and modern age; a study of 
famous artists in each age including their artworks, inspiration, process 
of creating artwork, methods in transferring idea, belief, religion and 
society which influence creative design of artwork. 

๒๗ ๑๔๒๒๒๐๕         ทัศนศิลป์วิจักษณ์                           ๓(๒-๒-๕)            ๓(๒-๒-๕ ) 
    ศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์  ทฤษฎีการรับรู้   การถ่ายทอด
รูปแบบ  เน้ือหา และกลวิธี  ต่างๆ กระบวนการทางความคิดและรูปแบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในผลงานทัศนศิลป์  และฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตาม
หลักการทัศนศิลป์ โดยมีการวิจารณ์ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใน 
ชั้นเรียน 
                       A study of principles of visual art; theory of 
perception; transferring of pattern, content and strategies; thinking 
process and change of pattern in visual arts; and practicing visual art 
design following the principles of Visual arts as well as criticizing visual 
artworks in order to share opinions and idea in classroom. 
 

 วิชาที่ตัดออก 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๘ ๑๔๓๓๒๐๒        ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม                               ๓(๓-๐-๖)        

                      ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดย
การใช้ศิลปะเข้าไปช่วยจัดการพัฒนา  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับสิ่งแวดล้อม 
และฝึกปฏิบัติการออกแบบวางผัง  การตกแต่งพื้นที่  สวนและชุมชน  โดยมีการ
ออกแบบตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับ
สภาพของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมซ่ึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
                 A study and  knowledge of environmental development 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๖๙ 
 

 

by applying arts into managing development, relations between arts 
and environment; and practicing how to make plan, decorate a space, 
area and community by designing with an appropriate balance 
between functions and facilitation according to economic, social and 
cultural states which have influence on human’s physical and mental 
minds. 

๒๙ ๑๔๒๓๓๐๑   การวาดภาพระบายสี                             ๓(๒-๒-๕)                      ๓(๒-๒-๕)     ๓(๒-๒-๕ 
              ศึกษาหลักการวาดภาพระบายสี ทฤษฎีสี และการฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีประเภทสีน้ า สีน้ ามัน สีไม้ รวมทั้งสื่อผสมอ่ืนๆ โดยมี
การแลกเปลี่ยนวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน 
                       A study of principles of drawing and painting, theory 
of color, and a practice of drawing and painting with oil paints, 
watercolor,  colored pencils and other mixed-painting tools, along 
with sharing and criticizing on artworks. 
 
 

 วิชาที่ตัดออก 



๑๗๐ 
 

 

 
 
 

๑ 

วิชาการสอนวิชาเอก                                           
บังคับเรียน  ๖ หน่วยกิต 
 
๑๔๑๔๓๐๑         การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา  ๑            ๓(๒-๒-๕)    
                หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาเฉพาะระดับประถมศึกษา  
เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา   รูปแบบการสอน   วิธีสอน  และเทคนิคการสอน   แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
                        Curriculum for Primary educational level, curriculum 
handout; learning Psychology and learning Psychology for primary 
students,  teaching approach, teaching methods, and teaching 
technique, guideline for creating activities in specific course; 
developing media and learning source; using technology; assessing 
and evaluating learning achievement; planning for learning 
management along with tendency of learning management and a 
development of learning through research; and practicing learning 
management in simulated situation and real situation. 

 
 
 
๑๔๒๓๒๐๒-๖๒      วิชาการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑           ๓(๒-๒-๕)    
                       พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาในระดับ
สากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ หลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทาง
ศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับประถมศึกษา การพัฒนาสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง 
                International level primaryart education Curriculum 
development, the basic art education core curriculum, school 
curriculum, primary visual art, primary learning psychology and art 
development psychology ; teaching styles, teaching methods and 
teaching techniques; guide line of primary visual art learning ; media and 
learning center development, technology learning, evaluate learning, 
learning managementplan and practice in managing visual arts learning 
in real situations or simulations 
 
 
 
 

 



๑๗๑ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒ ๑๔๑๔๓๐๑  การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา ๒         ๓(๒-๒-๕)    

                     หลกัสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาระดับมัธยมศึกษา 
เอกสารประกอบหลกัสูตรจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพฒันาการของ
เด็กระดบัมัธยมศึกษา  รูปแบบการสอน  วิธีสอน  และเทคนิคการสอน  
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะ การพฒันาสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  
การวางแผนการจัดการเรียนรู้  แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย   การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จรงิ 
                     Curriculum for Secondary educational level; 
curriculum handout in learning Psychology and learning 
psychology for secondary students, teaching approach, 
teaching methods, and teaching technique, guideline for 
creating activities in specific course; developing media and 
learning source; using technology; assessing and evaluating 
learning achievement; planning for learning management 
along with tendency of learning management and a 
development of learning through research; and practicing 
learning management in simulated situation and real 
situation 

.๑๔๒๓๒๐๓-๖๒    การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒           ๓(๒-๒-๕)    
                       พัฒนาการด้านหลักสูตรศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาใน
ระดับสากล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มสาระศิลปะ 
หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา 
รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยี การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจดัการเรียนรูวิ้ชาทัศนศิลป์ในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง 
          International level secondaryart education Curriculum 
development, the basic art education core curriculum, school 
curriculum, secondary visual art, secondary learning psychology 
and art development psychology ; teaching styles, teaching 
methods and teaching techniques; guide line of secondary 
visual art learning ; media and learning center development, 
technology learning, evaluate learning,  learning 
managementplan and practice in managing visual arts learning 
in real situations or simulations 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
 



๑๗๒ 
 

 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑  ๑๔๑๒๓๐๒-๖๒  การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 

                    ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา
แบบบูรณาการ (Discipline-Based Art Education)การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศิลปศึกษากับสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประยุกต์จัดองค์ความรู้และประสบการณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และค้นคว้า  
                 Integrated learning theory, discipline-Based art education, 
integrated art education learning ; integrated art education with Thai, 
Math, Science, Social, Religion, Culture, Gymnastics, Technology,Foreign 
language, under the basic education core curriculum ; application of 
knowledge and information technology experience in learning and 
research 
 
 

 

วิชาใหม่ 



๑๗๓ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒  ๑๔๑๔๒๐๔-๖๒     วิชาการจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา                    ๓(๒-๒-๕) 

                          สืบค้นวิเคราะห์ เรยีนรู้หลักการทฤษฎีการจัดสัมมนา 
กระบวนการด าเนินงานสัมมนา น าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา น าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปัญหา
ในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนา
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และผลงาน
เชิงวิชาการทางศิลปศึกษา 
                           Seminar principles , seminar working process, art 
education learning outcome presentation, classroom research 
presentation, media and art education innovation ; art education 
problem seminar ; problems analyze and solutions in creating visual art 

วิชาใหม่ 

๓ . ๑๔๒๑๒๐๑  การวาดเส้น ๒                                  ๒(๑-๒-๓) 
           ศึกษา วัสดุ เทคนิค วิธีการสร้างงานวาดเส้นสร้างสรรค์
ส าหรับครูให้เกิดความช านาญสามารถสร้างสรรค์งานวาดเสน้ที่มี
ลักษณะเฉพาะตนได ้
                      Study materials, methods and the various 
steps in drawing; the production of creative drawing leading 
to individual works of art. 
 
 
 
 

๑๔๒๑๓๐๒-๖๒ .             วาดเส้น ๒                            ๓(๒-๒-๕) 
                                 สืบค้นวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และข้ันตอน
การฝกึปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของคนและ
สามารถสร้างสรรค์งานวาดเส้นภาพคนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ 
                                 Principle theoryand figure drawing 
methods ; anatomystructureand create various techniques 
human figure drawing 

-ชื่อรายวิชา(ภาษาไทย
,อังกฤษ) 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย,อังกฤษ) 
- จากวิชาเอกบังคับมาเป็น
วิชาเอกเลือก 



๑๗๔ 
 

 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๔  ๑๔๒๓๔๐๑-๖๒      การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๑                  ๓(๒-๒-๕)    

                           สื บ ค้น วิเคราะห์ กระบ วนการสร้ างสรร ค์ งาน
ทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน 
กระบวนการคิด  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิค
วิธีการที่ก าหนดให้ ฝึกทักษะความช านาญด้วยเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อน าไป
พัฒนาการจัดการรู้ 

      Specific techniques of visual art process ; art 
working skill learning management process development, think 
process, visual art creative by concept and  techniques ; 
specific techniques skills practice 

วิชาใหม่ 

๕  ๑๔๒๓๔๐๒-๖๒        การปฏิบัติการทัศนศิลป์ ๒                  ๓(๒-๒-๕)    
                            สืบค้นวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ  กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน 
กระบวนการคิด  แนวทางการค้นหาลักษณะการสร้างงานทัศนศิลป์เฉพาะ
ตน การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการที่ก าหนด
ข้ึนใหม่ เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
                           Specific techniques art creative analyze and 
synthetic; learning process by individual art project ; thinking 
process, concept and techniques individual art project research 

วิชาใหม่ 



๑๗๕ 
 

 

guide line 
ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๖ ๑๔๒๒๒๐๔           ศิลปะพื้นบ้าน              ๓(๒-๒-๕)      ๓(๒-๒-๕ ) 

        ประวัติและความเป็นมา วิธีคิด วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ของชาวอีสานที่ก่อให้เกิดงานทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม 
ความหมาย ความส าคัญและประเภทของศิลปะพื้นบ้านการส ารวจศิลปะพื้นบ้านใน
ภาคอีสาน 
                       Folk art history, wisdom and local ways of thinking; 
life and customs expressed through paintings, sculpture and 
architecture; survey of folk art. 

๑๔๑๓๒๐๓-๖๒         ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม               ๓(๒-๒-๕)    
                           กระบวนการเกิดภู มิปัญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์และเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีทักษะวิเคราะห์กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะห์สร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมหรือวิชาการ 
                       Wisdom process,cultural influence, local wisdom art 
creativity, conservation and appreciation local wisdom ; wisdom process 
analysis skill, academic art synthesis 

-ปรับชื่อวิชา ,ค าอธิบาย
รายวิชาและรหัสวิชา 
 
 
 
 

๗ ๑๔๒๓๓๐๒-๖๒           การออกแบบผลิตภัณฑ์           ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 
             (Product Design) 
       ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐาน วิธีการและขั้นตอนใน
การด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การออกแบบ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน โดยเน้นการ
แก้ปัญหาทางโครงสร้างวัสดุวิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ใช้     มี
ประโยชน์ใช้สอยมีความงามและความเหมาะสม 

               A study of basic knowledge, methods and 
process of product design such as local products; designing product 
paintings and fundamental product design based on problem solution 
regarding structure, material and production methods relating to the 
proportion to customers with functions, beauty and appropriateness. 
   

๑๔๒๓๓๐๒-๖๒           การออกแบบผลิตภัณฑ์                ๓(๒-๒-๕) ๓(๒-๒-๕) 
             (Product Design) 
       ศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐาน วิธีการและขั้นตอนในการ
ด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน โดยเน้นการแก้ปัญหาทาง
โครงสร้างวัสดุวิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ใช้    มีประโยชน์ใช้สอยมี
ความงามและความเหมาะสม 

                      A study of basic knowledge, methods and 
process of product design such as local products; designing product 
paintings and fundamental product design based on problem solution 
regarding structure, material and production methods relating to the 
proportion to customers with functions, beauty and appropriateness. 
   

-จากวิชาเอกบังคับเป็น
วิชาเลือก  
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับรหัสวิชา 



๑๗๖ 
 

 

  

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๘ ๑๔๑๒๒๐๑   ศิลปะส าหรับเด็กพเิศษ                 ๓(๒-๒-๕)   ๓(๒-๒-๕ )  

            บทบาทของศิลปศึกษากับเด็กพิเศษ การสอนศิลปะให้กับ
เด็กพิเศษ การใช้เคร่ืองมือและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็ก
พิเศษแต่ละประเภทและหลักการวัดประเมินผล 
                        Roles of art education for children with special-
needs; teaching art to special-needs children; the use of tools 
and materials suitable for different groups of children; principles 
of measurement and evalualtion. 

๑๔๑๒๒๐๑   ศิลปะส าหรับเด็กพเิศษ              ๓(๒-๒-๕)   ๓(๒-๒-๕ )  
      บทบาทของศิลปศึกษากับเด็กพิเศษ การสอนศิลปะให้กับ
เด็กพิเศษ การใช้เคร่ืองมือและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เหมาะสมกับเด็ก
พิเศษแต่ละประเภทและหลักการวัดประเมินผล 
                      Roles of art education for children with special-
needs; teaching art to special-needs children; the use of tools and 
materials suitable for different groups of children; principles of 
measurement and evalualtion. 

-จากวิชาเอกบังคับเป็น
วิชาเลือก  
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับรหัสวิชา 

๙ ๑๔๑๓๒๐๑      กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับครู           ๒(๑-๒-๓)          ๒(๑-๒-๓) 
  ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมศิลปะโรงเรียน  ความหมายและ

ประเภทของกิจกรรมศิลปะ ๒  มติและกิจกรรมศิลปะ ๓  มิติ ความคิดสร้างสรรค์ 
หลักการสร้างสรรค์ผลงาน  จิตวิทยาการเรียนรู้ด้านของผู้เรียน ความส าคัญและ
คุณค่าของการจัดกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตใจ อารมณ์สังคม
และสติปัญญา และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภท  ๒ มิติและ ๓ 
มิติ รวมทั้งให้มีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

          A study of principles for creative art activities at 
school, meaning, and types of art activities relating to ๒  and ๓ 
dimensional arts, creativity, principles of creating artwork, learning 
Psychology for learners, importance and value of art management, 
which result on the development of learners’ mind, emotion, society 

๑๔๑๓๒๐๑      กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับครู       ๓(๒-๒-๕)          ๒(๑-๒-๓) 
  ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมศิลปะโรงเรียน ความหมายและ

ประเภทของกิจกรรมศิลปะ ๒ มติและกิจกรรมศิลปะ ๓  มิติ ความคิดสร้างสรรค์ 
หลักการสร้างสรรค์ผลงาน  จิตวิทยาการเรียนรู้ด้านของผู้เรียนความส าคัญและคุณค่า
ของการจัดกิจกรรมศิลปะที่ มีต่อการพัฒนาผู้ เรียนด้านจิตใจ อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภท ๒ มิติและ ๓ มิติ 
รวมทั้งให้มีการวิจารณ์ผลงานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

            A study of principles for creative art activities at school, 
meaning, and types of art activities relating to ๒ and ๓ dimensional arts, 
creativity, principles of creating artwork, learning Psychology for learners, 
importance and value of art management, which result on the 
development of learners’ mind, emotion, society and intellect; and 

-จากวิชาเอกบังคับเป็น
วิชาเลือก  
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับรหัสวิชา  



๑๗๗ 
 

 

and intellect; and practicing 
 

practicing 

ที่ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๐ ๑๔๓๒๓๐๑        การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการผลิตสื่อ    ๓(๒-๒-๕) 

                     ศึกษาและปฏิบัติการถ่ายภาพและสร้างภาพด้วยระบบ
ดิจิตอลเพื่อประยกุต์ใช้ในการออกแบบสื่อนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงการทดลองใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือระบบดจิิตอลเพื่อค้นหาแนว
ทางการออกแบบภาพดิจิตอล 
                       A study of photo taking and digital image 
design applying to design various kinds of innovative Medias, 
as well as, practicing using digital technology and tools to 
search for information in digital image design.  

 ๑๔๓๓๓๐๑      การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการผลิตสื่อ    ๓(๒-๒-๕) 
                 ศึกษาและปฏิบัตกิารถ่ายภาพและสร้างภาพด้วยระบบ
ดิจิตอลเพื่อประยกุต์ใช้ในการออกแบบสื่อนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึง
การทดลองใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือระบบดิจิตอลเพื่อค้นหาแนวทางการ
ออกแบบภาพดิจิตอล            
                  A study of photo taking and digital image 
design applying to design various kinds of innovative Medias, as 
well as, practicing using digital technology and tools to search 
for information in digital image design.  

-จากวิชาเอกบังคับเป็น
วิชาเลือก  
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับรหัสวิชา  

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี ้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้ 

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

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม  
    
 
 
 



๑๘๐ 
 

 

                       “หลักสูตร”   หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใน ก าร จั ด ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
            /หมวด ๑... 



๑๘๑ 
 

 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธกีารรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๖ คุณสมบตัิของผู้เขา้ศึกษา  

๖.๑ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรงหรือโรคที่สงัคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของหลักสตูร  

ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบตัิตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่งอาจใช้
วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ ได้ รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  
 
  ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเม่ือได้ขึ้นทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน การส าเร็จการศึกษา
และหลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 

หมวด ๓ 
การรบัย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับยา้ยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งน้ี
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบตัิของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยั  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบตัิที่ก าหนดไวต้ามข้อ ๖  
    ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา และมีผล
การเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  

         /๑๐.๓ การเทียบโอน...   



๑๘๓ 
 

 

   ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรทีี่สอง  
   ๑๑ .๑  ผู้ที่ ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภั ฏเลยหรือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖  
   ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
 

 
 
 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแตล่ะรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี ้ 
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝกึภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  



๑๘๔ 
 

 

    ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค 

   /ข้อ ๑๓...  



๑๘๕ 
 

 

  ข้อ ๑๓ การจัดหลักสตูร  
   ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดบัปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย  
    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาต ิสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้  
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา  
    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา  
 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาส าหรับ
ภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
   การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ  ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
    
 



๑๘๖ 
 

 

กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาค
การศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหน่ึงหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาของ
นักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  
 

       /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



๑๘๗ 
 

 

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
ส าคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ย่ืนหลักฐานน้ันต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชาน้ันตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  
   ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาน้ันคืน  
   ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 
 
              /หมวด ๘...  



๑๘๙ 
 

 

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

  ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  
    ๑๖.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา  
    ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ีต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข้อ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึง
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะที่ประสงค์
จะขอย้ายไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด  
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับย้ายไป
สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ  
    ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา  
    ๑๘.๒.๕ เม่ือนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้น ามาเทียบโอนได้
ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้  
               /ข้อ ๑๙...  



๑๙๐ 
 

 

  ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศกึษา  
   นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่น
ค าร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่า
จะส าเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 

 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี ้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้ 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบด”ี   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใน ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  



๑๙๓ 
 

 

  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

  /หมวด ๑...  



๑๙๔ 
 

 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การท างานกลุ่ม การสอบกลางภาคการศึกษาและ
ให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนน
รวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านอง
เดียวกันน้ี  
   กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาไว้ให้
เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพน้ัน  
   ๖.๒ มหาวิทยาลยัจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง  
   ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาคในรายวิชา
น้ัน และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังน้ี  
    ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดับคะแนน  

A    ดีเยีย่ม  (Excellent)     ๔.๐๐  
B+    ดีมาก  (Very good)     ๓.๕๐  
B    ด ี (Good)      ๓.๐๐  
C+    ดีพอใช ้ (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  
 

   
 
 
 



๑๙๕ 
 

 

ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่ ากว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้ กรณีได้ค่าระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได้  
  เว้นแต่ รายวิชาที่เก่ียวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”  
 

       /๖.๔.๒ ระบบ...   



๑๙๖ 
 

 

    ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังน้ี  
     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม  
     P (Pass)     ผ่าน  
     F (Fail)      ไม่ผ่าน  
   ระบบน้ีใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร  
    ๖.๔ .๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ในรายวิชาที่
นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมิน 
เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังน้ี  
     (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และ
ประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค
พร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
      (๒.๑) กรณีอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาตให้สอบ
ไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้
นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
      (๒.๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการ
เรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณ์อ่ืน มีดังน้ี  
    Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
    W (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี ดังต่อไปน้ี  
     (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนน้ัน ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค 
ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์  
     (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว  
     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนในรายวิชาน้ัน 
หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  
 
  ข้อ ๗ การเรียนซ้ า  
   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ ากว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ันซ้ า
ได้  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น “E” หรือ “F” นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า  
 

     /ข้อ ๘...  



๑๙๗ 
 

 

  ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณคา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่ าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด  
   ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต ่๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถงึ ๒.๐๐ 
ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่น าาร้องขอส าเร็จ
การศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน  
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัตคิรบถว้นทุกข้อ ดังน้ี  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติด ี 
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาตา่งๆ ครบตามหลักสูตรรวมทัง้เงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปน้ี  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกต ิ 
    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 ปี
การศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๑ 
ปีการศึกษา  
    
 
 



๑๙๘ 
 

 

                      ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทยีบโอน หรือกรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนที่มหาวิทยาลยัก าหนด  
   ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลยั  
 

              /ข้อ ๑๒...   



๑๙๙ 
 

 

  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา  
 
 

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

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งตอ่ไปนี ้ 
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑ .๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑ .๗๐ ในภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐ และ ที่ ๒๒ 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้  
    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมนิผล มีดังนี ้ 
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น  
     
 



๒๐๐ 
 

 

                       ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระท าการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา 

            /หมวด ๔...   



๒๐๑ 
 

 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตร ีจะได้รบัเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี ้ 
   ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๓.๖๐ 
ข้ึนไป  
    ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตร ี๔ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกต ิ 

    หลักสูตรปริญญาตร ี๕ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
   นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตร ี๔ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตร ี๕ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
    ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ 
ข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้  
     ๑๔.๓.๑.๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  
 
 
 



๒๐๒ 
 

 

     ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ ไม่ต่ า
กว่า P  
     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  

 /๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเรจ็…  



๒๐๓ 
 

 

    ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
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 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่
เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ระเบี ยบ น้ี เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยว่าด้ วยการเทียบโอนผลการเรียน                     

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

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  

ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 
ข้อ ๓ ระเบยีบน้ีให้ใช้กับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 

  “มหาวทิยาลัย”     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
  “อธกิารบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”     หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการน าเน้ือหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้
ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การท างานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 



๒๐๖ 
 

 

   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาที่ มีการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

 
ข้อ ๕ รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่ได้รับ

การเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซ่ึงเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเร่ิม
นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  
 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัตขิอ้หน่ึงข้อใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลยั 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยั 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวชิาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์
การท างานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปน้ี 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลยั  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็นการเทียบโอนผลการ
เรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิท่ีเทียบโอนผลการเรียนได้ทัง้หมดหรือบางสว่น  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ า
กว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ  B หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึกไว้
ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
    (๑ ) เป็ นรายวิชาห รือกลุ่ มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  ห รือเที ยบ เท่ าที่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 



๒๐๗ 
 

 

    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 
    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 
C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรที่รับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
   อน่ึง ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้ าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่
จะเข้าศึกษา 
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
และให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขา
หน่ึงให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวดวิชาเลือกเสรี
ได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ก่ึงหน่ึงตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ ให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอน
ผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตส าหรับการศกึษานอกระบบ  การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบ
โอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบค าถาม 



๒๐๘ 
 

 

   (จ) การสาธติ 
   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ ากว่าระดับ B หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาน้ัน แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน และไม่มีการน ามาคิดค่า
ระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ 
P(T) ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 
จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผล
การเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหน่ึงคนแต่
ไม่เกินสามคน โดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการเม่ือ
คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงาน
ผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้ รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้ รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เว้นแต่ 

  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วท้ังหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่ เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลา
ดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหน่ึงภาคเรียน นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างาน ให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศกึษาแรกจนถึงวัน
สุดท้ายของก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

 

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบน้ี รวมทั้งให้มี

อ านาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยน าไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ระเบียบไว้ดังนี้ 

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

ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
และใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า ให้สามารถเทียบ

โอนผลการเรียนส าหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่น าเงื่อนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ 
๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา” 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 

 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



๒๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากข้ึน 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๐ 
ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๘  
สัปดาห์  โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  ๔.๑ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิด
สอนได้มากข้ึน 
  ๔.๒ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมโีอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้หรือเรียน
แล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอดุมศึกษาจากสถาบันอื่นทีส่นใจได้มีโอกาสศึกษารายวิชา
ที่เปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   การเปิดสอนรายวิชา
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบยีน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมนิผลการศึกษาและการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การด าเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ช่ัวโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับฉบับนี้ ให้น าระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่ก าหนดไว้ส าหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดย
อนุโลมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 



๒๑๓ 
 

 

 ข้อ ๙ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                  
                                                                                          (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 
 

 

 

 

 

 

                                  

                 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การจา่ยอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออก

ระเบียบไว้ดังนี้ 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาค

ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความนี้แทน 
“ข้อ ๙ การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาภาคปกติ    
 หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าด าเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 
 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

             (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



๒๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 
                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้  

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

ข้อ ๒ ระบบการบรหิารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกันใน
ระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ
ต่างๆ มีดังนี ้ 

๒.๑ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
      ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มรีายช่ือเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
      ๒.๑.๑ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้
เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ  



๒๑๗ 
 

 

๒.๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี  
๒) กรรมการและเลขานุการ  สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน

กรรมการ 
๓) การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  
ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปิด หรอืไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง  

๒.๑.๓ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสตูร  
    ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้  
๑) ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา  คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๒) จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลกัสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการเรียน
การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่
ต่อคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์นิเทศก์ 
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห้องปฏิบัตกิารของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน  
๙) ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.

๒)  



๒๑๘ 
 

 

๑๐) ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร  

๑๑) ดูแลและติดตามนกัศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ป ีและมีการประเมนิเพื่อพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทกุ ๕ ปี  
๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย  
๑) คณบดี            ประธานกรรมการ  
๒) รองคณบดฝี่ายวิชาการ          รองประธานกรรมการ  
๓) ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ         กรรมการ  
๔) หัวหน้าภาควิชา (ถ้ามี)          กรรมการ  
๕) ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร        กรรมการ  
๖) หัวหน้าส านักงานคณะ          กรรมการและเลขานุการ  

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑) ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้อง

กับ นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะและอาจารย์พิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารยผ์ูส้อน จัดอาจารย์นิเทศก ์และอาจารย์ประจ า

สังกัดหลกัสูตร  
๘) ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งตั้งอนุกรรมการหรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่

ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  



๒๑๙ 
 

 

      

๑๑) ก ากับและควบคุมการปฏิบัตงิานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต  

๑๒) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดมีอบหมาย  
 
๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั ประกอบไปด้วย  

๑) รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ          ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  
๓) ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป          กรรมการ  
๔) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  
๕) รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและ 

      ผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั  

ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้ 
๑) ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาด าเนินการใหม้ีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอนอย่าง

เต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรบันักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปรญิญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกบังานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  
๘) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ  
๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรอืแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการด าเนินงานทางวิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  

           
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทิ เหลืองบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



๒๒๐ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี จ านวน ๑๖ หลักสูตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 

 

 



๒๒๒ 
 

 

 



๒๒๓ 
 

 
 



๒๒๔ 
 

  



๒๒๕ 
 

  



๒๒๖ 
 

 

 



๒๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 



๒๒๘ 
 

 
 



๒๒๙ 
 

 
 



๒๓๐ 
 

 

 



๒๓๑ 
 

 

 
 

 

 

 



๒๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

  



๒๓๔ 
 

  



๒๓๕ 
 

 

 



๒๓๖ 
 

 
 



๒๓๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาคผนวก ฏ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓๘ 
 

 

 



๒๓๙ 
 

 

 



๒๔๐ 
 

 

 



๒๔๑ 
 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 



๒๔๓ 
 

 

 



๒๔๔ 
 

 

 



๒๔๕ 
 

 

 



๒๔๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๗ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฐ 

ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 
 

 

 

 

 

ประวัติ/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 

  ประวัติ 
  ชื่อ-สกุล : นายจุลดิษฐ  อุปฮาต 

  ต าแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร. 
  วุฒิการศึกษา : 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. การศึกษาเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ ๒๕๕๓ 

กศ.ม. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ๒๕๔๑ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ๒๕๑๙ 
 
  
 ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 
 กัลยา ยศค าลือ และจลุดิษฐ  อุปฮาต. (๒๕๖๒).การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาต่อเยาวชนจงัหวัดเลย. ใน  

รายงานการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๕ “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้”, หน้า ๕๐๙-๕๒๔. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒.  เชียงราย :มหาวิทยาลัยราชเชียงรายราช
ภัฏอุตรดิตถ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

 

 
ประวัติ/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 
 

  ประวัติ 
  ชื่อ-สกุล : นายภัทรพงษ์  ไชยเชษฐ์ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
  วุฒิการศึกษา : 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศป.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๑ 

ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

๒๕๔๗ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

-   ผลงานวิจัย 

ภัทรพงษ์  ไชยเชษฐ์. (๒๕๕๙). การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดย 
รูปแบบการ สอนจากสือ่นิทาน (กรณีศึกษา รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย). ใน วารสาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
หน้า ๓๘๙-๓๙๖. ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.  อุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 

 
 
 
 

ประวัติ/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 

  ประวัติ 
  ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรา หนูใหม่ 
  ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์

  วุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

ศษ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๗ 
    
ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 
อัจฉรา หนูใหม่. (๒๕๕๙). การวาดภาพเหมือนจรงิตามแนวคิดแนวคิดเอ็ดเวิร์ด  เบ็ตต้ีส าหรับ 

                    นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  ใน เอกสารการ 
                   ประชุมวิชาการระดับชาตแิละระดับนานาชาติการปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทาง 
   สังคมและการเมือง ครั้งท่ี ๔.  หน้า ๕๑๑-๕๒๒. ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. ขอนแก่น :  
                     วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 

 

ประวัติ/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

 
 

  ประวัติ 
  ชื่อ-สกุล : นายไกรฤกษ์ แสวงผล 
  ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
  วุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ศ.ม. ทัศนศิลป ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๕ 

ศศ.บ. ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๘ 
 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

ไกรฤกษ์ แสวงผล. (๒๕๕๙). การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมจากภูมปิัญญาชาวบ้าน. 
 ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาตแิละระดับนานาชาติการปฏิรูปการศึกษา :  
 พันธกิจทางสังคมและการเมือง ครั้งท่ี ๔.  หน้า ๗๗๘-๗๘๖. ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. ขอนแก่น :  

           วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 

ประวัติ/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 

  ประวัติ 
  ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐกาญจน์  อนันทราวัน 

  ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
  วุฒิการศึกษา : 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ค.ด. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐ 
ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๘ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

-   ผลงานวิจัย 

Nattakarn Anantrawan. (2018). The Effects of art criticism by using Picture  

information upon the aesthetic expression of first-year students in Art education 

program, Loei Rajabhat University. In Proceeding of National and International 

Conference on Education 2018 (NICE): Education, Leadership and Innovation in 

Learning in Society.pp. 176-182. July 5-7, 2018. Phuket: Prince of Songkla University. 

 - บทความทางวิชาการ 

ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน.(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๙). แนวคิดการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาแบบบูรณาการ:  

 ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ส าหรบัครูศิลปศึกษา.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี 

 นครินทรวิโรฒ, ๒๐(๑) ๖๘-๗๙.  

ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน. (๒๕๕๙). การจัดกจิกรรมศลิปะเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ที่ส่งผลต่อการสง่เสริมการเรียนรู้ 

 ของนักศึกษาวิชาชีพครูศิลปะ. ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งท่ี  

 ๑; หน้า ๑๕๔-๑๖๘. ๑๖ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙; กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน. (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๖๐). แนวทางการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในศตวรรษ 

 ที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ยัง่ยืน. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๑๐(๑) : ๓๐-๓๙.  

ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน. (กรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๖๐). การสอนสุนทรียภาพศึกษา 

ทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. ๑๑(๒) : ๑๒๔-
๑๓๔.  



๒๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฑ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๔ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ข้อบังคบัครุุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖         
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 
๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ ๒) 

 



๒๕๕ 
 

 

ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่ง  
รวมทั้งระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน      

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ 

“สถาบัน” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผูบ้รหิารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติตน 



๒๕๖ 
 

 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
เพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ
ช านาญสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดข้ึนเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง 
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่ง
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ้ประกอบด้วยความรู ้ดังต่อไปนี ้
๑) ความเป็นคร ู
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาส าหรบัคร ู
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 



๒๕๗ 
 

 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี ้

๑) การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ้ประกอบด้วยความรู ้ดังต่อไปนี ้
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 
๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่ง

หัวหน้าหมวดหรือหัวหน้าสาย หรอืหัวหน้างานหรือต าแหนง่บรหิารอื่นๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้



๒๕๘ 
 

 

๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในต าแหนง่ผูบ้รหิารสถานศึกษามาแล้วไมน่้อยกว่าสามปี หรือ 
๓) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๔) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การ

บริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้

(ก) มาตรฐานความรู ้ประกอบด้วยความรู ้ดังต่อไปนี ้
๑) การพฒันาวิชาชีพ 
๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกจิกรรมการนเิทศ 
๔) การพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
๑ ) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 

 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพคร ูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ดังต่อไปนี ้
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพือ่พัฒนาวิชาชีพครูใหก้้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลทีจ่ะเกิดแกผู่้เรียน 
๓) มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียนให้เตบิโตเตม็ตามศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบัติได้จริงในช้ันเรียน 
๕) พัฒนาสือ่การเรียนการสอนใหม้ีประสทิธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหผู้้เรียนรูจ้ักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมรีะบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน 
๙) ร่วมมือกบัผูอ้ื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกบัผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทกุสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพือ่พัฒนาวิชาชีพการบรหิารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลทีจ่ะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 
ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งมั่นพฒันาผูร้่วมงานให้สามารถปฏิบัตงิานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จรงิ 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบรหิารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็นล าดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
๙) ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 



๒๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพือ่พัฒนาการนเิทศการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการพัฒนา 
    วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแกผู่้รบัการ

นิเทศ 
๓) มุ่งมั่นพฒันาผูร้ับการนเิทศใหล้งมือปฏิบัตกิิจกรรมจนเกดิผลต่อการพฒันา 
    อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสงู สามารถปฏิบัติใหเ้กดิผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็น

ล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแกผู่้รบัการนเิทศ 
๗) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทกุสถานการณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้  ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  ได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

          
          ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

     (ศาสตราจารย์ไพฑรูย ์สินลารัตน์) 
                                                                        ประธานกรรมการคุรุสภา 

 



๒๖๒ 
 

 

 

 

หน้า ๑๓ 

 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา              ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  ๙  (๑ ) แ ล ะ  (๑ ๑ ) (ฉ ) แ ล ะ ม า ต ร า  ๔ ๙                                

แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภา    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ             
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อ บั งคับนี้ เรียกว่า  “ข้อ บั งคับคุ รุสภา  ว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒ )                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ ยก เลิ กความ ใน ข้ อ  ๑๗  แ ห่ งข้ อ บั งคั บ คุ รุ สภา  ว่ าด้ วยมาตรฐาน วิ ชาชี พ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ  พ .ศ . ๒๕๔๘  ที่ ต้องการขึ้นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู                
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น    
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก าหนด  ในข้อบังคับคุรุสภา             
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ           
วิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน         
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               
และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ือได้ผ่านการรับรอง     



๒๖๓ 
 

 

ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้        
ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืน                
ที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ใช้บังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 
 

 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา             ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
ผู้ มีคุณ วุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุ รุสภา                   

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๘      
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วั นที่     
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 
 

 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)            พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๑ ) และ (๑๑ ) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ           
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม       ครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖         ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้          ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขอรับใบอนุญาต ให้มาขอรับ ใบอนุญาต
ได ้

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิ            ในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย       มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน          แต่
ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู ตามที่ก าหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้               และ
ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง ประสบการณ์
วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       ภายในวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นก าหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่น                ที่
คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          พ.ศ. 



๒๖๖ 
 

 

๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            และ
ผู้บริหารการศึกษาได้ 

 
หน้า ๒๘ 

 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา         ๒๖   พฤศจิกายน   

๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภาให้การรับรอง   

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ            
ใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 

 
 

 
 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  ๙  (๑ ) แ ล ะ  (๑ ๑ ) (ฉ ) แ ล ะ ม า ต ร า  ๔ ๙                              
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการ         
คุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ”      

“มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน ” และ “มาตรฐานการปฏิ บัติตน” ในข้อ ๔  แห่งข้อบังคับคุรุสภา                  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเก่ียวกับ

ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบ      

วิชาชีพได้” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ       

หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          

รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์           



๒๖๘ 
 

 

และเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา รวมทั้ งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั กษะ                 

หรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดข้ึน  เป็น

แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของ         ผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติ     และศักดิ์ศรีแห่ง

วิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา            หรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

จัดการเรียนรู้ 
(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
(๕) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา  ตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ  การสอน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

  
 
 



๒๖๙ 
 

 

“ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมมีาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 

(ก) การปฏิบัตหิน้าที่คร ู
(๑) มุ่งมั่นพฒันาผูเ้รียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่

เข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผูเ้รียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผูส้ร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู ้
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
(๒) บูรณาการความรู้และศาสตรก์ารสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรูท้ี่สามารถ

พัฒนาผูเ้รียนให้มปีัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียน  โดยตระหนกั

ถึงสุขภาวะของผูเ้รียน 
(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
(๑) ร่วมมือกบัผูป้กครองในการพัฒนาและแกป้ัญหาผูเ้รียนให้มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพของผู้เรียน 
(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้ นฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



๒๗๐ 
 

 

ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่
ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
    ธีระเกียรต ิเจรญิเศรษฐศิลป ์

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรสุภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 
 

 

หน้า ๑๒ 
 เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา             ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์(หลักสูตรสี่ป)ี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                              
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า          
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา           
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี           
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลั กสูตรสี่ปี ) ให้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ          
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

อาศั ยอ าน าจ ตามความ ในม าตรา  ๘  แล ะม าตรา  ๑ ๖  แห่ งพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ร ะ เบี ยบ                        
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๖๒                 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์           
(หลักสูตรสี่ปี ) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ                  
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ                    
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี ) ต้องมุ่ งให้ เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร                  
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น  ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์           
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓  ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้นได้  หรือมีความจ า เป็นต้องปฏิบัติ          
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา         
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



๒๗๓ 
 

 

มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสตูรสีป่)ี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เอกสารแนบท้าย 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง มาตรฐานคณุวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร ์

(หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรส่ีปี) 
 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายงัมีสาขาวิชา   

(วิชาเอก  วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและ
หลกัสูตรการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบัการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา    ตามอธัยาศยั ซ่ึงสถาบนัการศึกษาสามารถจดัท ารายละเอียดหลกัสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตลอดจน      จดัการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอ้ย่างอิสระ สอดคลอ้งกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก  าหนดไว ้    ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศกัยภาพของสถาบนั กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสงัคมศึกษา 
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา และนนัทนาการ 
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศึกษา 
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติและการศกึษาเพื่อชุมชน 
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๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการจดัท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 

รายละเอยีด กลุ่มสาขาวชิา ตวัอย่างสาขาวชิาและตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวชิา 
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

 

๒. ช่ือปริญญาและวชิาเอก 
การระบุช่ือปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดช่ือ

ปริญญาพ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๓ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชาและ
อกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาไวแ้ลว้ ใหใ้ชช่ื้อปริญญาตามท่ีก  าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญา
ใดยงัมิได ้  ก  าหนดช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกาหรือสถาบนัอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
ปริญญาในสาขาวิชาและอกัษรยอ่ส าหรับสาขาวิชาให้ใชช่ื้อปริญญาตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา  
พ.ศ. ๒๕๕๙     
๓. ลกัษณะของสาขา 

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยการเตรียมความพร้อมและพฒันาครูและบุคลากร     
ทางการศึกษาก่อนประจ าการและส่งเสริมการพฒันาครูประจ าการและนอกประจ าการใหม้ีความรู้และมี   
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผูย้ดึมัน่ในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ประกอบกบัรัฐไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเนน้เป้าหมายการสร้างก าลงัคนท่ีมี
คุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขนัและความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
การปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบบัน้ี จึงมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพ
การผลิตบณัฑิตครูใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูท่ีมีคุณภาพท่ีน าไปสู่การสร้างก าลงัคนท่ีมี
คุณภาพและตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ 

ดว้ยการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตั และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดิีจิทลัซ่ึงกระทบ             
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของมนุษย ์ตลอดจนพฒันาการของวิทยาการใหม่ท่ีเป็นศาสตร์บูรณาการ 
และ ขา้มวฒันธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์คร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีการ
สร้าง หลกัสูตรใหม้ีความทนัสมยั ตอบสนองยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทลั 
ลกัษณะของหลกัสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบบัน้ี จึงจดัท าข้ึนโดยอิงงานวจิยัในอดีตท่ีพบว่ามี
ความซา้ซอ้น    ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวจิยัจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากล
ท่ีมีความกา้วหนา้   ในการผลิตบณัฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันา    คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจดัท าหลกัสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) น้ีอยูภ่ายใต้
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หลกัการส าคญัหลายประการไดแ้ก่ ๑) แนวคิดของการจดัท าหลกัสูตรวิชาชีพครูเป็นหลกัสูตรบูรณาการ และ
เป็นหลกัสูตรอิงสมรรถนะ   มากกว่าหลกัสูตรอิงเน้ือหา เนน้สมรรถนะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการวิจยั
เพื่อพฒันานวตักรรมการพฒันาผูเ้รียน ๒) การก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรมีความยดืหยุน่ และตอบสนอง
ความตอ้งการของการใชค้รูในโลก  ปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งความตอ้งการของผูเ้รียน ๓) การก าหนด
โครงสร้างหลกัสูตร ไดใ้หส้ถาบนัผลิตครู  มีอิสระในการสร้างหลกัสูตรผลิตครูท่ีเหมาะสมกบัอตัลกัษณ์และ
สภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ีของสถานศึกษา  โดยยดึผลลพัธก์ารเรียนรู้ซ่ึงก  าหนดข้ึนส าหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็น
เป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรใหม้ีความยดืหยุน่และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของผูเ้รียน ๔) 
การส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตรรายวิชา ท่ีทนัสมยัตามสากล มีการจดัการเรียนการสอนท่ีใชส่ื้อเทคโนโลยซ่ึีง
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในโลกดิจิทลั ๕) การส่งเสริมการบริหารจดัการหลกัสูตร การเรียนการสอน การ
ปฏิบติัการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
คุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพครู และ  ๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตรท่ีเขม้ขน้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามเป้าหมายของหลกัสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนาความรู้สึก   

ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
๔ .๒ เป็นคนดี  มี คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิต วิญญาณครูและยึดมั่นใน       

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต   

รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดข้ัน
สูงมีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก     
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ 
ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.๔ เป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผูม้ีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์         
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทลั ทกัษะการท างานเป็นทีม มีทกัษะขา้มวฒันธรรม รู้เท่าทนัส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงของสงัคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหน้าให้กบั
วิชาชีครู สามารถแสวงหาความรู้ พฒันาความรู้ งานวิจยั และสร้างนวตักรรม เพื่อพฒันา ตนเองผูเ้รียนใหเ้ต็ม
ตามศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๔.๕ เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผูมี้ความสามารถในการจัดเน้ือหาสาระ   
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจดัการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผูเ้รียน         
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เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใชเ้ทคนิค วิธีการจดัการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนท่ีเหมาะสมกบัสาระวิชา
และผูเ้รียน  ท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถบูรณาการความรู้ขา้มศาสตร์ ขา้มวฒันธรรม และการวิจยั สามารถ
นามาประยกุต์ใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เน้ือหาสาระ และเทคโนโลย ี
(TPCK) เพื่อพฒันา    การเรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน าไปใชใ้นการ แกไ้ขปัญหา พฒันาตนเอง ผูเ้รียนและ
สงัคม 

๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสงัคม มีความรักชาติ รักทอ้งถ่ิน มีจิตส านึกไทยและจิตส านึก  
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพฒันา อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยและทอ้งถ่ิน มี
จิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยติุธรรมและมีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งรู้ถูก รู้ผดิ รู้ชอบ ชัว่ ดี กลา้ปฏิเสธและต่อตา้นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลกัษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่นมี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 
๕.๒ ด้านความรู้ 

๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา



๒๗๗ 
 

 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรยีนรู้และช่วยเหลอื แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 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) และมีความรู้ ในการ
ประยุกต์ใช้ 

๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย 

๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 

๕.๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารตาม
มาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนา
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ด้านทกัษะทางปัญญา 
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินขอ้มูล ส่ือ สารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ี

หลากหลายอยา่งรู้เท่าทนั เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงใน
โลกยคุดิจิทลั เทคโนโลยีขา้มแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิบติั ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยทุธศาสตร์ชาติ บรรทดัฐานทางสงัคมและผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
 
 



๒๗๘ 
 

 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเร่ิมและพฒันางานอยา่งสร้างสรรค ์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจยัและสร้างหรือร่วมสร้างนวตักรรมเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูส้ร้างหรือร่วมสร้างนวตักรรม  รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสงัคม 
 

๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 
๕.๔.๒ ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๔.๔ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถช้ี
นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชนและสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์

 

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลอืกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๕.๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างานการ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน 

 

๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหลง่การเรียนรูใ้นโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ 



๒๗๙ 
 

 

๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์  เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

๕.๖.๔ สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสรา้ง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนมีทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทกัษะการเรียนรู้
ทกัษะการรู้เร่ือง ทกัษะการคิด ทกัษะชีวิต ทกัษะการท างานแบบร่วมมือ ทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร
ทกัษะเทคโนโลย ีและการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทกัษะเหล่าน้ีมา
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน และการพฒันาตนเอง 
 
 

๖. องค์กรวชิาชีพที่เกีย่วข้อง 
คุรุสภา 

 

๗. โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลกัสูตร ประกอบดว้ยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะดา้น (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจ  านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลกัสูตร ดงัน้ี 
 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน ประกอบดว้ย ๒ ส่วนคือ 
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่นอ้ยกว่า ๓๔ หน่วยกิต 

๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบติั ไม่นอ้ยกว่า ๒๒ หน่วยกิต 
๒.๑.๒ การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี โดยมีจ  านวนหน่วยกิต      

ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดงัน้ี 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดงัน้ี 



๒๘๐ 
 

 

๑) วิชาเอกเด่ียว  ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต  และให้ผูเ้รียนเลือกเรียนใน
รายวิชาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะและศกัยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 
๒๐ หน่วยกิต รวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 

๒) วิชาเอกคู่ ใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า  
๘๐ หน่วยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท ก าหนดจ านวนหน่วยกิตใหเ้รียน ดงัน้ี 
๑) วิชาเอก ใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
๒) วิชาโท ใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลือกเสรี ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรโปรแกรมวชิาเอกเดีย่ว วชิาเอกคู่และวชิาเอก-โท มดีังนี ้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเด่ียว หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต 
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ : การจดัการเรียนการสอนวิชาเอกเด่ียวท่ีเตรียมผูจ้ะไปเป็นครูระดบัมธัยมศึกษาตอ้งเรียนวิชาเอก    
จากคณะท่ีเปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยใ์นคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรืออย่างน้อยด ารงตาแหน่งรองศาสตราจารย  ์และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพื่อสร้างความ     
เขม้แข็งเชิงเน้ือหาสาระวิชาแก่นิสิต/นกัศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิต่อไป 
 
๘. เน้ือหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 

การก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญกับ
การออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้น
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาครูจากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครูหลักสูตร
ผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills) ที่เป็น
สมรรถนะส าคัญในการสร้างประสิทธิผลของการท างานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการท างานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถท างานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการท างานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม 
 



๒๘๑ 
 

 

๘.๑ กลุ่มวชิาแกนหรือวชิาชีพครูบังคบั 
ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้

ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครูมาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือเทคโนโลย ีการ
วดัและประเมินการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัลกัษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบงัคบัมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) จิตวิทยาส าหรับครูเพื่อจดัการเรียนรู้และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหา ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
๔) หลกัสูตรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้ 
๕) นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
๖) การวดัและประเมนิการศกึษาและการเรียนรู้ 
๗) การวิจยัและการพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
๘) ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 

๘.๒ การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 
การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี 

 
 
 

๘.๓ กจิกรรมเสริมความเป็นครู 
ให้สถาบันการศึกษาก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี  โดยอาจจัดกิจกรรม / 

โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  เพื่อ
เสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ปีละไม่นอ้ยกว่าสองกิจกรรม 
อาทิ 

๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมัน่และรักในอาชีพครู 
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม 
๓) กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และความเป็นไทย 
๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด 
๖) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกนัโรค และเพศศึกษา 
๗) กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
๘) กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 



๒๘๒ 
 

 

๙) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 
๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 
๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 

 

๘.๔ สาขาวชิาเฉพาะ 
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตรแ์ต่ละกลุม่สาขาวิชาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดท ารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา  ดูท่ีเอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 

 

๘.๕ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ให้มีความ

รอบรู้อย่างกวา้งขวาง เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อ
ความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสงัคมโลกในการจดัการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไปใหด้  าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ  านวนหน่วย
กิตรวมไม่นอ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
๙. กลยทุธ์การสอนและการประเมนิผลการเรียนรู้ 

๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตรก์ารสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง  ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้าน
ความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

(๑) การเรียนรู้จากกรณีศกึษา 
(๒) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 



๒๘๓ 
 

 

(๓) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบติังานจริงในสถานศกึษา 
(๔) การบรรยายเชิงปฏิสมัพนัธ ์
(๕) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(๖) การเรียนรู้โดยใชก้ารสืบสอบ 
(๗) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(๘) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยดิีจิทลั 
(๙) การเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 
(๑๐) การเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทศันเ์ป็นพ้ืนฐาน 
(๑๑) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
(๑๒) การเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน 
(๑๓) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(๑๕) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(๑๖) การเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง 
(๑๗) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(๑๘) Team-based Learning 
(๑๙) Workplace-based Learning 
(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 

 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน

ตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมี
ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมี
ข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส า เร็จ
การศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง  ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ 

(๑) การสงัเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบติัตามสภาพจริงหรือ
หรือในห้องปฏิบติัการ การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู ฯลฯ 



๒๘๔ 
 

 

(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผูป้กครอง 
(๓) การประเมินกรณีศกึษา 
(๔) การใชแ้บบวดัทางจิตวิทยา เช่น แบบวดัคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ

ความเป็นครู ทกัษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ดา้นต่างๆ ทกัษะดิจิทลั ฯลฯ 
 

(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเน้ือหารายวิชาท่ีเนน้ทฤษฎี 
(๖) การวดัผลภาคปฏิบติั/ทกัษะการปฏิบติั เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา

คน้ควา้ การวิจยัในชั้นเรียน การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
๑๐.๓ สถานศึกษาที่รับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ

ประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

๑๑. คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา การเทยีบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลติ 
๑๑.๑ ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติท่ี

ดีและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพครู สอบผา่นขอ้สอบวดัคุณลกัษณะความเป็นครู และผา่นเกณฑข์อง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ /หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัด เลือก ซ่ึง
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูก้  าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบนัและระหว่างสถาบันสามารถกระท าได ้

โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้แนะนาเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดบัปริญญาตามประกาศ/ขอ้บงัคบั/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอ้บงัคบั
ของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คดักรองและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพครูให้ไดผู้ม้ีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอยา่งแทจ้ริง 

 



๒๘๕ 
 

 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารยผ์ูส้อน อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร และอาจารยพ์ิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาชีพครูยงัจะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
๑) ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการศึกษาอย่างนอ้ยระดบัใดระดบัหน่ึง  คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตอ้งผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก  าหนด ไดแ้ก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทกัษะดา้นหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาพฒันาการและการแนะแนว ส่ือเทคโนโลยแีละการวดัและประเมินเพื่อการจดัการ
เรียนรู้ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทกัษะการนิเทศและการสอนงาน ทกัษะ
ทางเทคโนโลยแีลส่ือดิจิทลั ทกัษะการท างานวิจยัและวดัประเมิน ทกัษะการร่วมมือสร้างสรรค ์รวมแลว้ไม่
นอ้ยกว่า ๖๐ ชัว่โมง และ 

๒ ) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  และกรณี ท่ีผู ้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกบัผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์การสอนตั้งแต่ ๓ ปีข้ึนไป และ 

๓) ผูส้อนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กับรายวิชาท่ีสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือสมัพนัธก์บัรายวิชาท่ีสอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจยั นวตักรรม
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ช้ินงาน ท่ีมีการเผยแพร่ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ 
บทความภายใน ๕ ปียอ้นหลงั และ 

๔) มีประสบการณ์การสอนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยา่งนอ้ย ๑ ปี
กรณี ท่ียงัไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย  ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน  ๓ ปี
การศึกษา ทั้งน้ีใหน้บัรวมการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาดว้ย 

หมายเหตุ กรณีผูส้อนวิชาชีพครูท่ีปฏิบติัการสอนมาก่อน มคอ. ๑ น้ีใชบ้งัคบั ใหย้กเวน้เกณฑ์
คุณสมบติัผูส้อนวิชาชีพครูขอ้ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบนัควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ
ทกัษะดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความจ าเป็นและความตอ้งการของการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
 

 
 
 



๒๘๖ 
 

 

๑๓. แนวทางการพฒันาคณาจารย์ 
๑๓.๑ คณาจารยใ์หม่ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การฝึกอบรมคณาจารยใ์หม่ท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูดา้นศาสตร์วิชาชีพครูการ

จดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๓) การพฒันาดา้นการวิจยั ควรมีการจดัเงินทุนส าหรับนักวิจยัหนา้ใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ หรือการเขา้ร่วมเป็นคณะผูว้ิจยัร่วมกบันกัวิจยัอาวุโส 
๔) การจดัให้เป็นผูส้อนร่วมกบัอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับ

คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารยพ่ี์เล้ียงเพื่อให้คาแนะนาและให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติังาน
ทางวิชาการ 

๑๓.๒ คณาจารยป์ระจ าการ 
๑) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน  เช่น  การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพฒันาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจดัท าผลงานเพื่อพฒันาเขา้สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมใหค้ณาจารยไ์ปศึกษาต่อ 

๓) การพฒันาดา้นการวิจยัและสร้างนวตักรรม การจดัเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพเพื่อใหม้ีผลงานตีพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติ 

๔) การพฒันาทกัษะทางภาษาไทย ภาษาองักฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 

๑๔. สถาบนัผลติและพฒันาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
๑๔.๑ สถาบนัผลิตและพฒันาครูหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการผลิต

ครูตอ้งมีความพร้อมและมีความเช่ียวชาญในการผลิตครู 
๑๔.๒ หน่วยงานท่ีเป็นสถาบนัการผลิตและพฒันาครูตอ้งก าหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจมีแผน

กลยทุธแ์ละมีบทบาท หนา้ท่ีโดยตรงในการผลิตและพฒันาครูเป็นภารกิจหลกั 
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ไดท้  าหน้าท่ีโดยตรงในการผลิตและพฒันาครูเป็นภารกิจหลกั  เปิด

สอนหลกัสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนท่ี  มคอ.๑ ฉบับน้ี
ประกาศใชใ้ห้สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยให้สถาบนัผลิตและพฒันาครูท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการผลิต
และพฒันาครูเป็นภารกิจหลกัเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนราย
วิชาชีพครู 



๒๘๗ 
 

 

๑๔.๔ สถาบนัผลิตและพฒันาครูตอ้งมีทรัพยากรเพียงพอและทนัสมยัเพื่อให้การจดัการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
และตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ดงัน้ี 

๑) ห้องเรียนท่ีมีส่ือการเรียนการสอนเหมาะสม ทนัสมยั ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใน
การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

๒) ห้องปฏิบติัการ อาทิ ห้องปฏิบติัการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
ส่ือการสอน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลป์
หอ้งปฏิบติัการศิลปะ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบติัการอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตรวิชาเอก
ท่ีเปิดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๔) ห้องสมุด ท่ีประกอบไปดว้ยส่ือต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทศันวสัดุส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ วิทยานิพนธ ์ฐานขอ้มูลข่าวการศึกษา ฐานขอ้มูลวารสารทางการศึกษา เป็นตน้ โดยส่ือต่างๆ 
มีความทนัสมยั มีจ  านวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๕) มีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นสถาบนัผลิตและพฒันา
ครูกับสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบติัการสอนโดยมีอาจารยนิ์เทศก์ ครูพ่ีเล้ียง
และ/หรือผูส้อนงานท่ีมีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฏิบติัการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกนับูรณาการความรู้และเน้ือหาสาระกบั
ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยา่งหลากหลาย 

๖) มีและจดัแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และปราชญช์าวบา้น 
๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบนัผลิตและพฒันาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคดักรองและพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารยใ์ห้ไดผู้ม้ีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูป้ระกอบวิชาชีพครู/อาจารย ์
 

 
 
๑๕. การประกนัคุณภาพและการประเมนิคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

การประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นหน้าท่ีของสถาบนัการศึกษา ตอ้งก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบักฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระบบการประกนัคุณภาพ ๓ ระดบั คือ
ระดบัสถาบนัการศึกษา ระดบัหน่วยงาน และระดบัหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร การประกนัผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนการ



๒๘๘ 
 

 

ประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจดัการเรียนรู้  ส่ือ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัการสอนของผูเ้รียน 

ทั้งน้ี ใหแ้ต่ละหลกัสูตรมีอิสระในการก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ี
ใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรในแต่ละปีซ่ึงระบุไวใ้นหมวด  ๑-๖ ของแต่ละ
หลกัสูตรตามบริบทและวตัถุประสงค์ในการผลิตบณัฑิต โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาสถาบนัหรือ
อาจใชต้วับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดเป็นตวัอยา่ง 

สถาบันสามารถก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตอ้งมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมด
อยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติต่อไป 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแก่ผูเ้รียน  ให้สถาบนัก าหนด
เกณฑ์ขั้นต ่าของทกัษะภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน 
รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการใชค้รูของประเทศ 

ใหส้ถาบนัจดัท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดบัคุณภาพภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้ผา่น
เกณฑ์ขั้นต ่าตามท่ีสถาบันก าหนด และก าหนดอตัราส่วนร้อยละของผูเ้รียนท่ีส าเร็จการศึกษาซ่ึงมีทกัษะ
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑข์ั้นต ่าตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเ้รียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผูเ้รียนมีทักษะ
ภาษาองักฤษต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต ่าท่ีสถาบนัก าหนด ใหส้ถาบนัรายงานกระบวนการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ของผูเ้รียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

ในปีที่  ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร  ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ ข้ันต่ าของ
ภาษาอังกฤษให้สูงข้ึนกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนด
อัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าตามที่
หลักสูตรก าหนด เพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม และส่งเสรมิให้บณัฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการปฏิบัติงานจริง 

ให้สถาบันก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จ านวนปี) ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีทกัษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘๙ 
 

 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัต ิ
การจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนท่ีผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดปรัชญา

การศึกษาท่ีเป็นฐานการจัดการเรียนรู้  เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยม (progressivism) แบบ
ปฏิรูปนิยม (re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม  (existentialism) ซ่ึงต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ี
ตอ้งการพฒันาตวัอยา่งแนวคิดปรัชญาสาหรับการจดัการศึกษา มีดงัน้ี 

๑๖.๑ การจดัท ารายละเอียดของหลกัสูตร (Program Specifications) 
๑) สถาบนัอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร อย่างนอ้ย ๕ คน ซ่ึงประกอบดว้ย

คณาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  คน  ผูท้รงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญในสาขาครุศาสตร์ / 
ศึกษาศาสตร์ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย ๒ คน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่งนอ้ย ๑ 
คน เพื่อด าเนินกาพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหวัขอ้ของหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นแบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลกัสูตร) 

๒) การพฒันาหลกัสูตร ตามขอ้ ๑) นั้น ในหัวขอ้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานคุณวุฒิ  นั้นแลว้ สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซ่ึงสถาบันฯ 
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณลกัษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบณัฑิตระดบัคุณวุฒิเดียวกนั
ของสถาบนัฯ อ่ืนๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบนัฯ และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือก
เรียนหลกัสูตรของสถาบนัฯ หรือผูใ้ชบ้ัณฑิตสนใจท่ีจะรับบณัฑิตเขา้ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยให้
แสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
เพื่อใหเ้ห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรมีความรับผดิชอบหลกัหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้นใดทั้งน้ี ตอ้งจดัใหม้ีการวิพากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจดัท ารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมอบหมายให้คณาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการจดัท ารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลกัสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตาม มคอ.
๓รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมติัหลกัสูตรต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเสนอสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติัหลกัสูตร ซ่ึงไดจ้ดัท าอย่างถูกตอ้ง

สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบันฯ  ควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติ
รายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้
ชดัเจน 

 
 



๒๙๐ 
 

 

๑๖.๔ การเสนอหลกัสูตรต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาต้องเสนอหลกัสูตรซ่ึงสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมติัให้เปิดสอนแลว้ให้

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่สภาสถาบนัฯ อนุมติั 
๑๖.๕ การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารยท์ั้ งด้านวิชาการ  ทักษะภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตอย่างน้อยตามท่ีกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก  าหนดอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการประกาศหลกัเกณฑ์การพฒันา
อาจารยอ์ยา่งชดัเจน 

๒) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยัใหเ้พียงพอท่ีจะ
จดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งอาจประสานกบัสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ 

๓) สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาท่ีครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ดา้นตามท่ีก  าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่งเสริมพฒันาทักษะ
ภาษาไทยและองักฤษของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลและเพื่อใชใ้นการก ากบั ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารยแ์ละนิสิต/นักศึกษาให้สามารถส่ือสาร
ไดใ้นโลกปัจจุบนัและอนาคต 

๕) ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในวิชาเอกเด่ียว ใหห้ลกัสูตรจดัท ารายวิชาบงัคบัส าหรับ
กลุ่มวิชาเอกจ านวน ๔๐ หน่วยกิต และจดัท ากลุ่มรายวิชาให้ผูเ้รียนเลือกเรียนหรือให้ผูเ้รียนสามารถเลือก
เรียนไดอ้ย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบนัหรือนอกสถาบนัตามความสนใจ อีกจ านวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ หน่วยกิต      ทั้งน้ี การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหร้ายวิชาท่ีเลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศกัยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอยา่งแทจ้ริง 

๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบนัอุดมศึกษาควรใหนิ้สิต/นกัศึกษา ไดม้ีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆท่ีเขา้มาศึกษาเพ่ือใหรู้้จกัวิชาชีพ และสร้างทศันคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู และเพ่ิมระดบัความเขม้ขน้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม้ากข้ึนตามลาดบัจนถึงปีสุดทา้ย
ควรจดัประสบการณ์ฝึกปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ดา้นการสอนเท่านั้น ทั้งน้ี สถาบนัควรมีความร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัการสอนทาแผนการ
ปฏิบติัการสอนของนิสิต/นกัศึกษา เพื่อท่ีบณัฑิตครูจะสามารถท าหน้าท่ีครูไดท้นัทีเมื่อเขา้ไปประกอบอาชีพ
ครูในสถานศึกษา 



๒๙๑ 
 

 

๑๖.๖ การจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(Program Report) 

๑) เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ใหผู้ส้อนแต่ละรายวิชาจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาท่ีสอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูร้ในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะให้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินงานและจดัท ารายงานประจ าภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหวัขอ้อยา่งนอ้ยตาม มคอ.๕ 
(รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.
๖ และเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาให้จดัท ารายงานในภาพรวมประจ าปีการศึกษา เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหากจ าเป็นจะตอ้ง
ปรับปรุงหลกัสูตรหรือการจดัการเรียนการสอนก็สามารถกระท าได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ 
(รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร) 

๒) การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรให้ทันสมยั โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนาขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเป็น
ระยะๆ อยา่งนอ้ยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร 

 

๑๗. การเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตซ่ึิง
บันทึกในฐานข้อมูลหลกัสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใหเ้ป็นไปตามการก าหนดของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๙๒ 
 

 

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรส่ีปี) 
 

กลุ่มสาขาวชิา ตวัอย่างสาขาวชิาและตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวชิา 
 

สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซ่ึงแต่ละกลุ่มสาขาวิชายงัมี
สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลกัสูตรการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบัการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงสถาบนัการศึกษาสามารถจดัท ารายละเอียดหลกัสูตรและมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ตลอดจนจดัการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอ้ย่างอิสระ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก  าหนดไวใ้น มคอ.๑ ตามบริบทและศกัยภาพของสถาบนั กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มสาขาวชิาต่างๆ มดีังนี ้
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๖. กลุ่มสาขาวิชาสงัคมศึกษา 
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศกึษา พลศึกษา และนนัทนาการ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวดัและประเมินทางการศึกษา 
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติและการศกึษาเพื่อชุมชน 
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงั 
 

ตวัอยา่งสาขาวิชาและตวัอยา่ง/ขอ้เสนอสาระความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีดงัน้ี 
 

 
 
 



๒๙๓ 
 

 

๑. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด  ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อพฒันาเด็กเล็ก  การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจยัและ
พฒันานวตักรรม รวมทั้งส่ือเทคโนโลยแีละการวดัประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั โภชนาการ
และการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก  ความร่วมมือกับครอบครัว  ชุมชนและผูป้กครอง เพื่อให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการรอบดา้นและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากบัตวัเองใหท้ าส่ิงต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามช่วงวยัไดส้ าเร็จ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาท ิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการเรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
๓) การพฒันาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเลก็ 
๔) การพฒันาความคิดส าหรับเดก็ปฐมวัย 
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ

การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการส าหรับเด็ก 
๗) การจัดการศึกษาส าหรบัเดก็กลุม่เป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวัย 
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลส าหรบัเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทลัในการจัด

การศึกษา 
ปฐมวัย 

๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑๐) ความร่วมมือกบัครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพฒันาเด็กปฐมวัย 
๑๑) การบริหาร การนเิทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
 

๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรู้พื้นฐานส าหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรบัผดิชอบต่อการเรยีนรู ้การท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การ
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ค านวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิต
อาสา รักท้องถ่ินและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

 
 

 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเดก็วัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผูเ้รียน 
๓) ภาษาไทยส าหรบัคร ู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู
๕) คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 

๖) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับครูประถมศึกษา 
๗) สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขา้จงัหวะส าหรับครูประถมศึกษา 
๙) การศกึษาพิเศษส าหรับเด็ก 
๑๐) หลกัสูตรและวิทยาการการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเดก็ระดบัประถมศึกษา 
๑๑) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒) การจดัประสบการณ์เพ่ือพฒันาการรู้หนงัสือส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 
๑๓) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน) 
๑๔ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันา 

ดา้นตวัเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
๑๕) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะสงัคมและประสบการณ์ชีวติ 
๑๖) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และ

วฒันธรรม 
๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรคว์รรณกรรมส าหรับเด็ก 
๑๘) ส่ือ เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ ระดบัประถมศึกษา 
๑๙) การสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชนและการมีส่วนร่วมกบัผูป้กครองในการพฒันาเด็ก 
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๓. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวชิาภาษาไทยและ 
    ภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่างสาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ความ
เขา้ใจ 

โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใชว้ิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ท่ีเน้นทักษะสัมพนัธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพฒันาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารของนักเรียนได ้
การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมทางภาษาไทย 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลกัภาษา 

(๑.๑) ลกัษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบค า ประโยค 
(๑.๓) อรรถศาสตร์ 
(๑.๔) ฉนัทลกัษณ์ 
(๑.๕) ลกัษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทย เช่น ภาษาบาลี 

สนัสกฤต เขมร ฯลฯ 
(๑.๖) วิวฒันาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวฒันธรรมไทย 
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมยัต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบนั วรรณกรรมทอ้งถ่ิน วรรณกรรมทางการ

ศึกษา 
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 

(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาไทย วฒันธรรมกบัภาษา และ 
วรรณคดี 

๓) ทกัษะการใชภ้าษา 
(๓.๑) หลกัเกณฑแ์ละลกัษณะการใชภ้าษาไทย ปัญหา และการแกปั้ญหาการใชภ้าษาไทย 
(๓.๒) ทกัษะ ศิลปะและวฒันธรรมในการใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนั 
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(๓.๓) พลงัภาษา (ศิลปะการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ) เช่น การพูดในโอกาสต่างๆ 
การใชภ้าษาโนม้นา้วจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วจิารณ์ ฯลฯ 

(๓.๔) ร้อยแกว้และร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา 
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอ่ความ การแต่งค าประพนัธ ์การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนงัสือราชการ 
(๓.๖) ทกัษะการคิดและการใชภ้าษาอยา่งมีวิจารณญาณ การใชภ้าษาในชีวิตประจ าวนัและ 

ทกัษะการใชภ้าษาผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(๓.๗) การใชภ้าษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 
(๔.๑) การจดัการเรียนรู้หลกัภาษาไทย 
(๔.๒) การจดัการเรียนรู้ทกัษะการใชภ้าษาไทย 
(๔.๓) การจดัการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ มีทกัษะทางภาษา วฒันธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ต่างประเทศสามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้ความรู้ความเข้าใจโครงสร้าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใชว้ิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ท่ีเน้นทกัษะสัมพนัธ์ เพื่อพฒันาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารของนักเรียนได้  การผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพฒันา
ผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมทางภาษาต่างประเทศ 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(๑.๑) การจดัการเรียนรู้หลกัภาษาต่างประเทศ 
(๑.๒) การจดัการเรียนรู้ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
(๑.๓) การจดัการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ 

๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ 
(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ ไดแ้ก่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบติัของภาษา วจันะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System) 
ระบบหน่วยคา (Morphological System) วากยสมัพนัธแ์ละอรรถศาสตร์ (Syntactic 
and Semantic System) 
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(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยกุต ์
(๒.๓) พ้ืนฐานการศกึษาภาษาต่างประเทศดว้ยวิธีการทางภาษาศาสตร์ 

๓) วฒันธรรม 
(๓.๑) วฒันธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture) 
(๓.๒) วฒันธรรมไทย (Thai Culture) 
(๓.๓) วฒันธรรมนานาชาติ (International Culture) 

๔) วรรณคดี 
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองตน้ในยคุสมยัต่างๆ จนถึงร่วมสมยั 
(๔.๒) องคป์ระกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแกว้ ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๕) การแปลภาษาต่างประเทศ 
 
 

๔. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรมท่ี

ถูกก าหนดข้ึนผา่นทางกลุ่มของสัจพจน์ซ่ึงมีการใหเ้หตุผลท่ีแน่นอนโดยใชต้รรกศาสตร์สัญลกัษณ์และสัญ
กรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปล่ียนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลเทียบเท่า
นานาชาติสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าดว้ยกนัอีกทั้ง
เช่ือมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบติัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความคิด  
สามารถออกแบบและจัดการเรียน รู้คณิตศาสตร์  การผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  การจัด
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์  
สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วม
สร้างนวตักรรมทางคณิตศาสตร์ 

ตวัอย่างสาขาวชิา (วชิาเอก) 

 สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จ านวนและการด าเนินการ 
๒) การวดั 
๓) เรขาคณิต 
๔) พีชคณิต 
๕) สถิติและความน่าจะเป็น 
๖) แคลคูลสั 
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๗) ความสมัพนัธแ์ละความเช่ือมโยงของเน้ือหาคณิตศาสตร์ 
๕. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ อนัไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์

ทั่วไปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเ้รียนมีองค์ความรู้ท่ีเป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ  สามารถ
ติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนเขา้ดว้ยกนั อีกทั้งเช่ือมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบติัท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความคิด สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณา
การข้ามศาสตร์ การผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สามารถท าวิจยั
และพัฒนานวตักรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเป็นผูร่้วมสร้าง
นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 
ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร์ 
(๑.๒) ฟิสิกส์ 
(๑.๓) เคม ี
(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒.๒) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(๒.๓) ดาราศาสตร์ 
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลงังาน 
(๒.๕) วิทยาการสมยัใหม่เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
 

 สาขาวชิาฟิสิกส์ 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 



๒๙๙ 
 

 

๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์ 
(๒.๑) คณิตศาสตร์ท่ีจ  าเป็นส าหรับฟิสิกส์ 
(๒.๒) กลศาสตร์ 
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๒.๔) คล่ืน 
(๒.๕) พลงังาน 
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหลก็ อิเลก็ทรอนิกส์ 
(๒.๗) ฟิสิกส์ยคุใหม่ 
(๒.๘) วิทยาการสมยัใหม่เก่ียวกบัฟิสิกส์ 

 สาขาวชิาเคม ี
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคม ี

(๒.๑) เคมีอินทรีย ์
(๒.๒) เคมีอนินทรีย ์
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์ 
(๒.๔) วิทยาการสมยัใหม่เก่ียวกบัเคม ี
 

 สาขาวชิาชีววทิยา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร์ 
(๒.๒) พนัธุศาสตร์ 
(๒.๓) จุลชีววิทยา 
(๒.๔) สตัววิทยา 
(๒.๕) นิเวศวิทยา 
(๒.๖) วิทยาการสมยัใหม่เก่ียวกบัชีววิทยา 

 สาขาวชิาเทคโนโลย ี
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 



๓๐๐ 
 

 

๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลย ี
(๒.๑) พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทลั 
(๒.๒) หลกัการคิดเชิงค านวณ การแกปั้ญหาโดยใชแ้นวคิดเชิงค านวณ ฟังชัน่ 
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลย ีการวางแผน และการด าเนินการ และการใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศอยา่งปลอดภยั 
(๒.๔) การใชอิ้นเทอร์เน็ต ซอฟตแ์วร์และการพฒันาแอปพลิเคชนั การเขียนโปรแกรม 
(๒.๕) เคร่ืองมือทางฮาร์ดแวร์ การใชง้านโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล 
(๒.๖) การสืบคน้ การรวบรวม การวิเคราะห์ การประมวลผล การเลือกใชแ้หล่งขอ้มูล 

ประเมินและน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
(๒.๗) ออกแบบ พฒันาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพฒันานวตักรรม การพฒันา

โครงงาน 
(๒.๘) การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ธุรกิจและบริการ 
(๒.๙) การเพ่ิมมูลค่าใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑ ์
(๒.๑๐) วิทยาการสมยัใหม่เก่ียวกบัเทคโนโลย ีการรู้เท่าทนั 
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใชลิ้ขสิทธ์ิของผูอ่ื้นโดยชอบธรรม 
 
 
 

๖. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาสังคมศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระสังคมศึกษา ความรู้ ความเขา้ใจในการ

ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสงัคม เขา้ใจถึงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงตาม
ยคุสมยั กาลเวลา ตามเหตุปัจจยัต่างๆ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับ
ในความแตกต่าง รู้จกัการสร้างสมานฉนัท ์มีจิตส านึกร่วมท่ีดีและมีทศันคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัชาติบา้นเมือง มี
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือการปรับตวัตาม
สภาพแวดลอ้ม การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ  ากดั และเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษา สามารถบูรณาการการจดัการเรียนรู้การผลิตและใช้
ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาผูเ้รียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาการเรียนรู้  และพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมทางสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใชใ้นการดาเนินชีวิตอย่างมี



๓๐๑ 
 

 

คุณภาพและร่วมสร้างสงัคมท่ีมัง่คัง่และย ัง่ยืนอยา่งสร้างสรรค ์ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สงัคมโลก 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาสังคมศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ 
๑) ปรัชญา ความเช่ือ และศาสนา 

(๑.๑) ประวติัของพระพุทธเจา้และศาสดาแห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๒) หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอ่ืนๆ 
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวติัศาสตร์ 
(๒.๑) ประวติัศาสตร์ไทย 
(๒.๒) ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
(๒.๓) ประวติัศาสตร์สากล 
(๒.๔) วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

๓) ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และประชากร 
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนท่ี 
(๓.๔) ส่ิงแวดลอ้มและประชากร 

๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(๔.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ 
(๔.๒) ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายทัว่ไป 
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

๕) สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(๕.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางสงัคมวิทยา 
(๕.๒) การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมในยคุดิจิทลั 
(๕.๓) พฒันาการของสงัคมสมยัใหม/่ยคุดิจิทลั 

๖) เศรษฐศาสตร์ 
(๖.๑) ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 



๓๐๒ 
 

 

(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 
 

๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา 
และนันทนาการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนนัทนาการ

มีพฒันาการทางกายและทางจิต  มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติัและพฤติกรรม
เก่ียวกบัสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกก าลงักายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการ
เสริมสร้างสุขภาพ สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 
ใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลอ้งและตอบสนองความสนใจและความ
แตกต่างของผูเ้รียนโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียนทุก
ช่วงวยั ผูเ้รียนมีความตระหนกัรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทกัษะปฏิบติัดา้นสุขภาพจนเป็นกิจนิสยั มี
สุขภาวะท่ีดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์ 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาสุขศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย 

(๑.๑) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต 
(๑.๒) การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายและความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั 
(๑.๓) การปฏิบติัตนเพื่อใหเ้จริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 
(๑.๔) การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 
(๒.๑) อารมณ์ความรูสึกทางเพศ 
(๒.๒) สุขปฏิบติัทางเพศ 
(๒.๓) การสร้างและการรักษาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
(๒.๔) การตั้งครรภแ์ละการป้องกนั 

๓) โรค โรคติดต่อและการป้องกนัโรค 
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 
(๔.๒) สารเสพติด 
(๔.๓) ความรุนแรง อนัตรายจากการใชย้าและสารเสพติด 



๓๐๓ 
 

 

(๔.๔) ผลิตภณัฑแ์ละบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 
๕) สวสัดิศึกษา 

(๕.๑) อุบติัเหตุ 
(๕.๒) ความปลอดภยัในชีวิต และการสร้างเสริมทกัษะความปลอดภยัในชีวิต 
(๕.๓) การปฐมพยาบาล 
(๕.๔) การป้องกนัตนเองจากพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ 
(๕.๕) ความปลอดภยัและการดูแลความปลอดภยัในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพื่อเขา้สู่สงัคมสูงวยัและการดูแล 

๗) โครงการสุขศกึษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

 สาขาวชิาพลศึกษา 
เป็นการศึกษาเพื่อพฒันากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนกักีฬา โดยใชกี้ฬาและ

ออกก าลงักายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวติั ปรัชญา หลกัการ การเล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 
๓) ระบบการท างานของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวร่างกาย 
๔) วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวร่างกาย และการพฒันาประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวร่างกาย 

การออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทกัษะการเล่นกีฬา 
๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบติัตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขา้ร่วมและ 

การประยกุตใ์ช ้
๗) ความปลอดภยัและอุบติัเหตุจากการเล่นกีฬาและการป้องกนัและหลีกเล่ียง 
๘) การส่งเสริมการออกก าลงักายและการเสริมสร้างศกัยภาพการเล่นกีฬา 

(๘.๑) การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาส าหรับผูเ้รียน 
(๘.๒) การจดัโครงการแข่งขนักีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน 
(๘.๓) การจดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาแก่ผูเ้รียน 

ทั้งท่ีปกติและมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย 
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 



๓๐๔ 
 

 

 สาขาวชิานันทนาการศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการ ทางนนัทนาการและการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศกึษา 
๒) การท างานของระบบต่างๆ ของรางกายและความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั 
๓) การเล่น การพกัผอ่นหยอ่นใจ เวลาว่างและการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยซน์ 
๔) กิจกรรมนนัทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับคนวยัต่างๆ และการประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงและการ

ท างาน 
๕) ผูน้  านนัทนาการและการบริหาร จดัการนนัทนาการ 
๖) นนัทนาการกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 
๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนนัทนาการเพื่อสุขภาพ 
๘) นนัทนาการในชุมชน ภูมิปัญญา วฒันธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ ์

แหล่งนนัทนาการในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
๙) ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
๑๐) นนัทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนนัทนาการในหลกัสูตร เสริมหลกัสูตร นอกหลกัสูตรเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนนัทนาการในโรงเรียน 
 

๘. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวชิาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา 
และนาฏศิลป์ศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนความรอบรู้ในหลกัการ  แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาชีพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์มี

สุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาและบูรณาการขา้ม
ศาสตร์ขา้มวฒันธรรม การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเขา้ใจเก่ียวกบังานวจิยั งานสร้างสรรค ์และงานนวตักรรม สู่นวตัศิลป์ การ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาพฒันาผูเ้รียนและการประเมินผลการเรียนรู้  สามารถท าวิจัยและพฒันานวตักรรมเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า
ทางด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์  สามารถวิเคราะห์ความรู้  เน้ือหาวิชาท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผูเ้รียน และการปฏิบติังานวิชาชีพอยา่งลึกซ้ึง 

 



๓๐๕ 
 

 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาศิลปะ 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวฒันธรรม 
๒) ประวติัศาสตร์ศิลปะ ความสมัพนัธข์องทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
๓) หลกัการ รูปแบบ องคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ 
๔) ศิลปวฒันธรรมอาเซ่ียน 
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมยัและเทคโนโลย ี
๖) จิตรกรรม 
๗) ประติมากรรม 
๘) ภาพพิมพ ์
๙) ส่ือวสัดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรคท์างจิตรกรรม 
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมยักบัส่ือดิจิทลั 
๑๒) ปฏิบติัการสร้างสรรคศ์ิลปะจินตทศัน ์ทกัษะพ้ืนฐาน ทกัษะศิลปะ ท่ีเป็นแบบแผนพ้ืนบา้น

พ้ืนเมืองและสากลนิยม 
๑๓) สร้างและน าเสนอผลงานทางทศันศิลป์ 
๑๔) การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทศันศิลป์ 
๑๕) หลกัการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษง์านศิลปะ กฎเกณฑด์า้นศิลปะ 
๑๖) ทศันศิลป์ นิพนธ ์

 สาขาวชิาดนตรี 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) สุนทรียศาสตร์กบัดนตรีศึกษา 
๒) ทฤษฎีดนตรี 
๓) ประวติั ปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยคุต่างๆ 
(๓.๒) ความสมัพนัธข์องดนตรี ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

๔) ดนตรีระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา 
๕) การจดัการเรียนรู้ดนตรี 
๖) จิตวิทยาการจดัเรียนรู้ดนตรี 
๗) เทคโนโลยใีนดนตรีศึกษา 



๓๐๖ 
 

 

๘) ทกัษะดนตรี 
(๘.๑) การอ่านออกเสียงโนต้และพฒันาโสตประสาท 
(๘.๒) การขบัร้องและการขบัร้องประสานเสียง 
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี 

๙) หลกัการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ ์กฎเกณฑด์า้นดนตรี 
๑๐) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรี 

 สาขาวชิานาฏศิลป์ศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) ประวติั แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 
๒) พ้ืนฐานการเคล่ือนไหวทางนาฏศิลป์ 
๓) นาฏศิลป์ไทยส าหรับครู 
๔) นาฎศิลป์ไทยพ้ืนบา้นส าหรับครู 
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมยั 
๖) ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 
๗) ทฤษฎี หลกัการและการจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
๘) การจดัการเรียนรู้นาฏศิลป์ส าหรับเด็กท่ีมคีวามตอ้งการพิเศษเฉพาะ 
๙) ส่ือและนวตักรรมการสอนศิลปะการแสดงส าหรับครู 
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน 
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์ 
๑๒) การเขียนบทละครเบ้ืองตน้ 
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกบัศิลปะการแสดง 
๑๔) การสร้างสรรคง์านนาฏศิลป์ 
๑๕) สุนทรียและการวจิารณ์งานศิลปะการแสดง 
๑๖) การวิจยัทางการสอนนาฏศิลป์ไทย 

๙. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาจติวทิยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ในดา้นจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เน้ือหาวิชาธรรมชาติของผูเ้รียน

และความแตกต่างของบุคคล เป็นผูม้ีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม  มีมนุษยสัมพนัธ์ สามารถวิเคราะห์
ผูเ้รียนและมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลดว้ยความเต็มใจ สามารถ
บริหารและจดับริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  การให้บริการด้านการปรึกษาเชิง



๓๐๗ 
 

 

จิตวิทยาอย่างเป็นระบบโดยใชเ้คร่ืองมือทางจิตวิทยาเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความสุขและประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตสามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้  การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรม
เพื่อช่วยเหลือ แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรม 

 
ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาจติวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาทัว่ไป 
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 
(๑.๓) จิตวิทยาพฒันาการ 
(๑.๔) จิตวิทยาสงัคม 

๒) จิตวิทยาการศกึษา 
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบ้ืองตน้ 

๓) การแนะแนว 
(๓.๑) หลกัการแนะแนวเบ้ืองตน้ 
(๓.๒) การแนะแนวการศกึษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล 
(๓.๓) การจดับริการแนะแนว 
(๓.๔) การจดักิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลกัการดา้นจิตวิทยาแบบองคร์วม 
(๓.๕) การเก็บขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
(๓.๖) การจดับริการสนเทศ 
(๓.๗) การจดับริการวางตวับุคคล 
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม 
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพฒันาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการใหก้ารปรึกษา 
(๔.๑) ทฤษฎี หลกัการการใหก้ารปรึกษา 
(๔.๒) คุณสมบติัผูใ้หก้ารปรึกษา 
(๔.๓) การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ เป้าหมายของการใหก้ารปรึกษา กระบวนการใหก้ารปรึกษา 



๓๐๘ 
 

 

เทคนิคการใหก้ารปรึกษา ฝึกปฏิบติัการใหก้ารปรึกษา 
๕) การติดตามและประเมินผลการใหบ้ริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหค้  าปรึกษา 
 
 
 
 
 

๑๐. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสาร 
การศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลกัการ พฒันาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดา้นเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินความรู้ดา้นเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา อยา่งลึกซ้ึง
สามารถติดตามความกา้วหน้าดา้นวิทยาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา รู้เท่าทนัและน าไปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาผูเ้รียน สามารถจดัระบบ วิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมครูและผูเ้รียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การส่ือสาร การจดัสภาพแวดลอ้ม การบริหารและการจดัการ และการประเมินเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจดัการเรียนรู้ การผลิตและใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั พฒันาการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผู ้
ร่วมสร้างนวตักรรม 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) การจดัระบบการศกึษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจดัระบบการศึกษา 
(๑.๒) วิธีการจดัระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่ 
(๑.๓) การประยกุตร์ะบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบับริบทไทย 
(๑.๕) การศึกษาคน้ควา้วิจยัดา้นระบบและการจดัระบบ 
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตวัครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การก าหนดองคป์ระกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจ าตวัครู 
(ไม่ใช่แผนการสอน) 

๒) การวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 
(๒.๑) การประยกุตห์ลกัการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปล่ียนพฤติกรรมครูอาจารยแ์ละผูเ้รียน 
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(๒.๓) การพฒันาโมเดลพฤติกรรมส าหรับครูอาจารยแ์ละผูเ้รียน 
(๒.๔) การศึกษาคน้ควา้วิจยันวตักรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่ส าหรับครูอาจารยใ์นสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคส าหรับการศกึษา การเผยแพร่และฝึกอบรม 
(๓.๒) การศึกษานวตักรรมดา้นวิธีการและเทคนิคใหม ่
(๓.๓) การสารวจและการใชว้ิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ 
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา้ 
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ 
(๓.๖) การศกึษาวิจยัและการประยกุตว์ิธีการสอนแบบใหม่ 
(๓.๗) ระบบการสอนสมยัใหม่ 
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การส่ือสารการศกึษา (Educational Communications) 
(๔.๑) การส่ือสารพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) 

หรือ ส่ือการศึกษา (Educational Media) 
- ส่ือโสตทศัน์ (Audio-visual Media) 
- ภาพชุด ภาพเคล่ือนไหว (Stills and Moving Images) 
- สไลดค์อมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation) 
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards) 
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 
- การจดัแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) ส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication) 
อาจประกอบดว้ยสาระวิชาดงัน้ี 

- ส่ือพิมพก์ารศึกษา 
- วิทยกุระจายเสียงการศึกษา 
- วิทยโุทรทศัน์การศกึษา 
- ภาพยนตร์การศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
- การสอนคอมพิวเตอร์ 
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- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา 
- บทเรียนดิจิทลัออนไลน์และออฟไลน์ผา่น OER, MOOC 
- การศกึษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model) 
- ระบบสอนเสริมอจัฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา 
- การจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
- การพฒันาระบบจดัการจดัหา จดัเก็บและใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูล 
  เครือข่ายบริการศูนยค์วามรู้อจัฉริยะส าหรับศูนยค์วามรู้ 

(๔.๕) เทคโนโลยกีารศกึษาภควนัภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 
- การเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Learning) 
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning) 
- เทคโนโลยกีารศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) ส่ือสารพ้ืนบา้นเพ่ือการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดงัน้ี 
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา 
- การแสดงละคร ลิเก หมอล าเพื่อการศึกษา 
- ดนตรีพ้ืนเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา 
- การศึกษาคน้ควา้วิจยัพฒันาส่ือสารพ้ืนบา้นเพ่ือการศึกษา 
- การใชน้วตักรรมการส่ือสารการศึกษาพ้ืนบา้นท่ีเหมาะสมกบัครูอาจารยแ์ละผูเ้รียน 
  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจดัสภาพแวดลอ้มการศึกษา (Educational Environment) 
(๕.๑) การจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- การจดัสภาพแวดลอ้มหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 
- อุทยานการศกึษา 
- พิพิธภณัฑก์ารศึกษา พิพิธภณัฑโ์รงเรียน พิพิธภณัฑใ์นชุมชน พิพิธภณัฑชี์วติ 
  (Life Museum) ของครูอาจารยแ์ละผูเ้รียน 

(๕.๒) การจดัสภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ 
- การพฒันาบรรยากาศการเรียนการสอน 
- การพฒันาแบบจ าลองการพฒันาจิตวิญญาณครู 
- การจดัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมภาพ 
- มนุษยสมัพนัธก์ารอยูร่่วมกนัในสงัคมเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
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- การพฒันาสภาพแวดลอ้มการศึกษาตามวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนา
และความเช่ือ 

(๕.๓) การจดัสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 
- การจดัการเรียนการสอนเสมือนจริงผา่นอิเลก็ทรอนิกส์แบบออนไลน์ผา่นไวไฟ 
- และออฟไลน์ผา่นคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเลต็ และมือถืออจัฉริยะ 
- การจดัโรงเรียนอจัฉริยะ หอ้งเรียนอจัริยะ และอุปกรณ์อจัฉริยะ อาทิ 
  กระดานอจัฉริยะและโต๊ะอจัฉริยะ 
- การพฒันาสถานจ าลองเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และการฝึกทกัษะการสอน 
  แบบจุลภาค 
- การจดังานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 
- การจดัสมัมนาและการจดัแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 
  Conferencing and Exhibitions: MICE) 
- การศกึษาคน้ควา้วิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มการศกึษา 

๖) การบริหารและการจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (Administration and Management 
of Educational Technology and Communication) 
- การบริหารและการจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา รูปแบบการบริหารและการจดัการ 
เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจดัการแนววิทยาศาสตร์ 
แบบพหุผูน้  า 

- แบบจาลองการบริหารและการจดัการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 
  POSDCARE Model, CASPERLA Model เนน้การประยกุต ์
- ภาวะผูน้  าดา้นเทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา 
- การวิจยัและพฒันานวตักรรมการบริหารและการจดัการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 
and Communication) 
- การวดัและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือและวิธีการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
(บทเรียน ชุดการสอน ส่ือการสอน และบทเรียนส่ือประสม) 
- การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินโครงการการศกึษาและการประเมินโครงการเทคโนโลย ี
และส่ือสารการศึกษา 
- ภาวะผูน้  าดา้นการพฒันานวตักรรมการประเมินการศกึษา 
- การวิจยั พฒันาและใชน้วตักรรมดา้นการประเมินเทคโนโลยแีละส่ือสาร 
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๑๑. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการวดัและประเมนิทาง 
การศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัการวดัและประเมินส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑

เข้าใจและรู้จกัใช้การวดัและประเมินเพื่อเป้าหมายท่ีหลากหลาย  เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้การ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการพฒันา การประเมินเพื่อสรุปผล
การเรียนรู้ การประเมินเพื่อวินิจฉยั การวดัแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้างและ
เลือกใชว้ิธีการและเคร่ืองมือวดัและประเมินทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเคร่ืองมือดิจิทลั
หรือแอปพลิเคชันด้านการวดัและประเมินแบบต่างๆ  ท่ีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินตาม
ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการวดัและ
ประเมินเพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ และใชเ้ป็นประเด็นวิจยัในการท าวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน
ได ้ออกแบบและเลือกวิธีการวดัและประเมินไดเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน 
หรือการศึกษาทางไกลมีสมรรถนะในการวิจยัในบริบทการศึกษาท่ีเป็นสงัคมยคุดิจิทลั 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการวดัและประเมนิทางการศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลการศกึษา 
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้  (assessment of 

learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะการเรียนรู้ 
(assessment as learning) การประเมินเพื่อการพฒันา (formative assessment) การประเมินเพื่อ
สรุปผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมินเพื่อวินิจฉยั (diagnostic assessment) การ
วดัแบบอิงเกณฑ ์อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced assessment) ฯลฯ 

๓) ประเภทของเคร่ืองมือวดัผล การประเมินพุทธิพิสยั การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบติั
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

๔) การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก (เช่น 
paper-based test) และเคร่ืองมือดิจิทลั เช่น computer-based assessment, e-portfolio, ClassDojo, 
Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชนัดา้นการวดัและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือรายขอ้ (ความยาก-อานาจจาแนก) 
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งฉบบั (ความตรง) 
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งฉบบั (ความเท่ียง) 
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๘) คลงัขอ้สอบ 
๙) การตัดสินผลการเรียนรู้  การรายงานผลการเรียนรู้  การให้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ 

(productive feedback) 
 
 
 

 สาขาวชิาการประเมนิและประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกบัการประเมินทางการศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา การ

ประเมินหลกัสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกตใ์ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเพื่อ
พฒันาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

๒) การประเมินประกนัทางการศกึษาระดบัภายในหน่วยงาน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
๓) นโยบายเก่ียวกบัการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

องคก์ารหรือสถาบนัการศึกษา 
 

 สาขาวชิาการวจิยัทางการศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวิจยัทางการศึกษา ประเภทของการวิจยั การออกแบบการ

วิจยั สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา 
๒) เทคโนโลยใีนการวจิยัทางการศึกษา 
๓) สมรรถนะการวิจยัในบริบทการศกึษาสมยัใหม่ในโลกยคุดิจลั 
๔) แนวโน้มและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แกปั้ญหา และพฒันาผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบนัการศึกษา 

๕) มีความรู้ ความเขา้ใจในการบูรณาการความรู้การวิจยั การเรียนการสอนกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่
และการบูรณาการขา้มศาสตร์ 

๖) การวิเคราะห์และใชข้อ้มูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน/การพฒันาโรงเรียน 
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน การวิจยัวิจยัสถาบนั 

 
 
 



๓๑๔ 
 

 

๑๒. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เน้ือหาวิชาธรรมชาติของผูเ้รียนและความ

แตกต่างของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ เป็นผูม้ีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสมัพนัธ์มี
ความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคดักรองผูเ้รียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แกปั้ญหาและ
พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลดว้ยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจดัการการศึกษาและให้
การบริการทางการศึกษาพิเศษ  โดยใช้เคร่ืองมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ การผลิตและใชส่ื้อ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจยั
และพฒันานวตักรรมเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และพฒันา
ผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรม 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการศึกษาพเิศษ 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ความรู้พ้ืนฐาน 

(๑.๑) มโนทัศน์เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลกัการ
การศึกษาพิ เศษ  การจัดการศึกษาเรียนรวม  การให้การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยกุตส์ าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
(๑.๓) บทบาทครอบครัว องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ชุมชน ค่านิยมและวฒันธรรมการมีส่วน

ร่วมและรับผดิชอบร่วม 
๒) ประเภทและลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 

(๒.๑) พฒันาการปกติและพฒันาการล่าชา้ในเดก็ 
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 
(๒.๓) ประเภท ลกัษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา 
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกบัครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม

พฒันาการ 
๓) หลกัสูตร การสอน และการเรียนรู้ 

(๓.๑) การคดักรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการน าไปใชใ้นการจดัท า 
แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP) 
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP) 



๓๑๕ 
 

 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP) 
และแผนการเปล่ียนผา่น (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารวิจยัเป็นฐานหรือวิทยาการวิจยั
ทางการศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสร้าง/การพฒันาหลกัสูตรอิงหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรเพื่อการด ารงชีวิต  
(Expanded or Functional Curriculum) 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจดัการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ 
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอ านวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเ้ทคโนโลย ี

ส่ิง    อ  านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศกึษาตามหลกัการ 
การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การจดัการพฤติกรรม และการเสริมแรง 
(๓.๗) การจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม การจดัการชั้นเรียน และการปรับตวั 
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทกัษะทางสงัคมของครู 
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวกิฤตการณ์ฉุกเฉิน 

๔) การส่ือสาร 
(๔.๑) การส่ือสารท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนและพฒันาการ 
(๔.๒) ยทุธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการส่ือสาร 

๕) ความร่วมมือ ประกอบดว้ย รูปแบบและยทุธศาสตร์ในการใหค้  าปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนกัสหวิชาชีพ เพื่อการจดัการศกึษา และการพ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิารโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผดิชอบในวิชาชีพครูการศกึษาพิเศษ 
(๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาบุคคลและสงัคมเชิงจริยธรรม 
(๖.๒) วฒันธรรมส่วนบุคคล ความล าเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดท่ีมีผลต่อการท างาน 
(๖.๓) ตน้แบบครูท่ีดี และแนวทางในการพฒันาจริยธรรมและความเช่ือของครูการศึกษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
และการศึกษาเพ่ือชุมชน 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยัและการศึกษาเพื่อชุมชน  การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์การจดัการความรู้
ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวยั  จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทนัและใชส่ื้อเทคโนโลยส่ืีอสารสังคม สามารถออกแบบ



๓๑๖ 
 

 

การจดัการเรียนรู้และการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างานของเด็ก เยาวชน ผูใ้หญ่ วยัท างานและผูสู้งอาย ุ
สามารถจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพตนเองของคนทุกช่วงวยัเพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็งในสังคม  
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การประเมินผลการ
เรียนรู้ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาชุมชนและผูเ้รียนทุกช่วงวยั  และพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถเรียนรู้และเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรม 

 
 
ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติ 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การศกึษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยัและการศกึษาตลอดชีวิต 
๒) หน่วยงานและองคก์รการศกึษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
๔) การศกึษาและการเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอาย ุ
๕) การวจิยัการศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยั 
๖) ส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอาย ุ
๗) การวดัและการประเมินการเรียนรู้ 
๘) ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาตลอดชีวิต 
๙) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การฝึกอบรม นนัทนาการในการฝึกอบรม 
๑๐) การศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
๑๑) การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินอยา่งมีส่วนร่วม 
๑๒) การพฒันาแหล่งเรียนรู้จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบอยา่งย ัง่ยนื 
๑๓) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวติ 
 

 สาขาวชิาการศึกษาเพ่ือชุมชน 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การจดัการศึกษา เพื่อพฒันาชุมชน 
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน 
๓) การจดัการศึกษาระหว่างวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมอาเซียน 
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน 



๓๑๗ 
 

 

๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการจดัการเรียนรู้และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

๖) การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 
๗) เกษตรทฤษฎีใหม ่การจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมยั 
๙) ส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาชุมชน 
๑๐) การวิจยัเพื่อพฒันาชุมชน 
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้ทอ้งถ่ินอยา่งมีส่วนร่วม 
 

๑๔. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา แนวโนม้ของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวข้องกับห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ นโยบายสารสนเทศ
แห่งชาติระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม  องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศ มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารและการบริการหอ้งสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้สมยัใหม่ สามารถ
ออกแบบและจดัการเรียนรู้ การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมเพื่อช่วยเหลือ แกปั้ญหาและพฒันา
ผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรม 

ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) การบริหารห้องสมุดโรงเรียนสมยัใหม่  การก าหนดกลยุทธ์การบริหารห้องสมุดโรงเรียนให้

สอดคลอ้งกบัแผนและนโยบายการพฒันาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้ม
และทิศทางการพฒันาสมรรถนะของนกัเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) การก าหนดผลลพัธก์ารเรียนรู้ และการออกแบบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเช่ือมโยงกบั
บทบาทของหอ้งสมุดในการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 

๓) การวิเคราะห์ความตอ้งการของนกัเรียนและครู ในการใชห้อ้งสมุดเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ และการ
พฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน  รวมถึงการวิจยัเพื่อพฒันาการดาเนินงานและการบริการของ
หอ้งสมุด 



๓๑๘ 
 

 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้ งภายในและภายนอก
หอ้งสมุด ท่ีตรงกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน และสร้างกลไกการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์
จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

๕) การจดัสภาพแวดลอ้มภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั
ของนักเรียน ทั้งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนรายวิชาตามหลกัสูตร และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียน 

๖) การสอนและการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศและทกัษะการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ร่วมมือกบัครูผูส้อนในการบูรณาการการพฒันาทกัษะการรู้สารสนเทศในการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาต่างๆ 

๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ส่งเสริมการใชห้อ้งสมุดแก่ผูเ้รียน ครู อาจารย ์ในโรงเรียนและชุมชน 

๘) วิจยั ออกแบบการวิจยัทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจยัพฒันานวตักรรม
ส่ือการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์  การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอา้งอิง และเขียนรายงานการวิจยั 

 

๑๕. ผลลพัธ์การเรียนรู้และตวัอย่างสาขาวชิา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวชิาวทิยาการอาชีพ 
ตวัอย่างสาขาวชิา 

 สาขาวชิาเกษตรกรรมศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบติั ทั้งดา้นพืช สตัว ์อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเล้ียง และการแปรรูป การบริหารจดัการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบังานเกษตรกรรม การออกแบบ การพฒันาผลิตภัณฑ์หรือ
นวตักรรมต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใหท้นักบัเหตุการณ์และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม  มีกิจนิสัยในการท างาน และ
จรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี
เกษตรกรรมศึกษาท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผล
การเรียนรู้สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นเกษตรกรรมศึกษา และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเป็นผู ้
ร่วมสร้างนวตักรรมเกษตรกรรมศึกษา 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ 
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทกัษะการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเกษตรกรรม ทั้งดา้นพืช สตัว ์
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเล้ียง และการแปรรูป 



๓๑๙ 
 

 

๓) การบริหารจดัการและการบริการทางการเกษตร 
๔) การใชเ้คร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเกษตรกรรม การออกแบบ 
๕) การพฒันาผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมทางการเกษตร 
 
 

 สาขาวชิาคหกรรมศาสตรศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบติั ทั้งดา้นกบัคหกรรม การใชเ้คร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคหกรรม การออกแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์
หรือนวตักรรมต่างๆ การบริหารจดัการและการบริการทางคหกรรม การพฒันาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตหลกัการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผูป้ระกอบการ สามารถออกแบบการ
จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจดัการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมัน่คงของ
สถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั  คหกรรม 
สามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา  การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ศึกษาท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ 
และพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทนักบัเหตุการณ์ มี
กิจนิสัยในการท างานเกิดความรักในอาชีพ     คหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกบัสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการศึกษาแบบ
ร่วมมือกนั สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้น    คหกรรมศาสตรศึกษา และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
เป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพฒันาตนเองใหม้ีคุณลักษณะของผูใ้ฝ่รู้ ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทกัษะท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลกัการทางดา้นคหกรรมศาสตร์ 
๒) ขอบเขตและแนวคิดส าคญัของวิชาคหกรรมศาสตร์ 
๓) บทบาทและความส าคญัของคหกรรมศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
๔) หลกัการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโนม้ของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
๕) การตลาด การจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 
 

 

 สาขาวชิาพาณชิยศาสตรศึกษาและธุรกจิศึกษา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิด  ทฤษฎี เน้ือหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา

ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบติั เน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบติั ดา้นการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจดัการ การบริการ การตลาด การเป็นผูป้ระกอบการ และการบญัชี การใชเ้คร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนรู้พาณิชยศาสตร
ศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวข้องใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ์  มีกิจนิสัยในการท างาน  เกิดความรักในอาชีพ
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ  และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการศึกษาแบบร่วมมือกนั 
สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้นพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา  และพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
เป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ 
๑) หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาทางดา้นพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 
๒) ธุรกิจการเงินและการบญัชี 
๓) เศรษฐศาสตร์ 
๔) การขายและการตลาด 
๕) การจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการ 
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

 สาขาวชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพ้ืนฐานอาชีพ 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีความรอบรู้ในหลกัการ แนวคิดทฤษฎีเน้ือหากบัอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมี

เน้ือหาท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต การรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง การน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต อาชีพ มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ทกัษะท่ีจ  าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการ
จดัการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมัน่คงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกบัวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ สามารถออกแบบและ
จดัการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใชส่ื้อเทคโนโลยเีก่ียวกบัอาชีวศึกษาและการ
งานพ้ืนฐานอาชีพท่ีทนัสมยั การจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือพฒันาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
การประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรู้และทกัษะการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ี
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ทนัสมยัทนักบัเหตุการณ์ มีกิจนิสยัการท างาน เกิดความรักในอาชีพทางดา้นอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐาน
อาชีพ มีจรรยาบรรณในอาชีพและร่วมมือกบัสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองคก์ร
ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการศึกษาแบบร่วมมือกนั สามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมดา้น
อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ และพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเป็นผูร่้วมสร้างนวตักรรมดา้นอาชีวศึกษา
และการงานพ้ืนฐานอาชีพสามารถพฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะของผูใ้ฝ่รู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรักใน
อาชีพทางดา้นอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทกัษะท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตวัอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้ 
๑) หลกัการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๒) งานช่างส าหรับครู อาทิ งานไม  ้งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเคร่ืองยนต์ และงานอุตสาหกรรม

ประดิษฐ ์เป็นตน้ 
๓) บทบาทและความส าคญัของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพฒันาคุณภาพชีวิต 
๔) แนวโนม้ของงานอาชีพทางดา้นอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดา้นอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๑๖. กลุ่มสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลงั 
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ภาคผนวก ณ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  

ชั้นปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้  มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของความ
เป็ น พ ล เ มื อ ง ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี จิต
อาส าจิต ส าธารณ ะและ เกิ ด
ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรี ภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 
สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ทักษะ
การพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้ มี
ค ว าม รอ บ รู้ เท่ าทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กายและใจสู่บทบาทของครูมือ
อาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๐ มีความรู้และความเข้าใจ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๑ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมในการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้และความเข้าใจ
ในความส าคัญของกีฬาและนันท- นาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนา 
การในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว คิดของ
ทักษะ 5C ได้ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒การ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ 
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สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ตามแนวคิดทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และทักษะ 5C เพื่อการด าเนินชีวิตและการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ 

๓ - ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้น าในการขับ 
เคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์
พระราชาและน านโยบายสู่การ
พัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดง
นาฏศิลป์ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเน่ืองมา จาก
พระราชด าริ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก การ
ทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบ
วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์
นโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการลง
สู่การปฏิบัติ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 

๔ - - ๑ - 

๒ - 
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ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักที่ ๑  ทักษะการฟัง สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้ และความเข้าใจในความ ส าคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ 

สมรรถนะหลักที่ ๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจดั
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จดัการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๓  ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และแนวคดิของทักษะ 5C ได ้

สมรรถนะหลักที่ ๔  ทักษะการเขยีน สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่ส าคญัตามแนวคดิทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C 
เพื่อการด าเนินชีวิตและการท างานอยา่งมี
คุณภาพ 

สมรรถนะหลักที่ ๕  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการจดักิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๖  เคารพสิทธ ิเสรีภาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและประชา คม
โลกอย่างสันต ิ

สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป ์

สมรรถนะหลักที่ ๗  เคารพกฎ กติกาของสงัคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สมรรถนะหลักที่ ๘ - สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมรรถนะหลักที่ ๙  มีจติอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และแนวคิดการพฒันา
แบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได ้

สมรรถนะหลักที่ ๑๐  ความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดแูลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏิบตั ิ

สมรรถนะหลักที่ ๑๑ ความสามารถในการออกแบบ
และจดักิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในการจดัการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคดิแบบวจิารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค ์

สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสขุภาวะ ในด้านที่ส าคญั 

สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏิบตั ิ



 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลักท่ี 
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 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิต

และอาชีพ 
๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

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

 
 

 



๓๒๗ 
 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ชั้นปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า ที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ 

๒ - ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา บรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาส าหรับครู   

๒ ทักษะการออก แบบ
และจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า ที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๓ ทักษะการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 

๑ - 

๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 
การวิจัยและพัฒนานวัต- กรรมการ
เรียนรู้ 

๔ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 
ครุนิพนธ์ 

 

 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี ๑  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                     และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลกัสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู ้

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู ้
๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสือ่สาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     



๓๒๙ 
 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ชั้นปี ความสามารถ

โดยรวม 
สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ รอบรู้งานในบท 
บาทหน้าที่ครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝกึปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๒ 

๓ มีความสามารถ
ในป ฏิ บั ติ ก าร
สอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝกึปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๓ 

๔ มี ค วามพ ร้ อ ม
เป็นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 



๓๓๐ 
 

 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่คร ู
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น  
กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ชั้นปี สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกึปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่างเรียน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

 

 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอกบังคบั 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา มโนทัศน์ และมีทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และมีทักษะปฏิบัตกิารทางศิลปศึกษาโดยบูรณา
การขอบข่ายสาระ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ สามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ สามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทาง

ศิลปศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  มีทักษะด้านการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุม่วิชาเอกบังคบั 
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๔๒๑๒๐๑-๖๒ ทัศนศิลปศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๓ / /    
๑๔๒๓๓๐๑-๖๒ ศิลปะมลัติมเีดีย ๓(๒-๒-๕) ๓    / / 
๑๔๑๓๒๐๑-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๑ ๓(๒-๒-๕) ๓ / /    
๑๔๑๔๒๐๒-๖๒ การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ๒ ๓(๒-๒-๕) ๓ / /    
๑๔๑๔๒๐๓-๖๒ การวิจัยทางศลิปศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๓  / / / / 
๑๔๒๑๒๐๑-๖๒ องค์ประกอบศิลป ์ ๓(๒-๒-๕) ๑  /    
๑๔๒๑๑๐๑-๖๒ ประวัติศาสตร์ศิลป ์ ๓(๒-๒-๕) ๑  /    
๑๔๒๑๒๐๒-๖๒ หลักการออกแบบ ๓(๒-๒-๕) ๑  / / /  
๑๔๒๑๓๐๑-๖๒ วาดเส้น ๑ ๓(๒-๒-๕) ๑  / /   
๑๔๒๒๓๐๑-๖๒ จิตรกรรม ๓(๒-๒-๕) ๒  /    
๑๔๒๒๓๐๒-๖๒ ประติมากรรม ๓(๒-๒-๕) ๒  / /   
๑๔๒๒๓๐๓-๖๒ ภาพพิมพ์ ๓(๒-๒-๕) ๒  /  / / 
๑๔๒๒๓๐๔-๖๒ ศิลปะไทย ๓(๒-๒-๕) ๒  /    
๑๔๑๒๒๐๑-๖๒ สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / /   



๓๓๒ 
 

 

 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาเอกเลือก 
สมรรถนะหลัก ค าอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา มโนทัศน์ และมีทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และมีทักษะปฏิบัตกิารทางศิลปศึกษาโดยบูรณา
การขอบข่ายสาระ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ สามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ สามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปศึกษา 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  มีทักษะด้านการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

 

 
 

 

 


