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สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ๑ 

 ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 

 ๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 

 ๓. วิชาเอก ๑ 

 ๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 

 ๕. รูปแบบของหลักสูตร ๑ 

 ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 

 ๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 

 ๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ๒ 

 ๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษา 

    ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๓ 

 ๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ๔ 

 ๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 

๔ 

 ๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและ

ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 

สถาบัน 

๖ 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๗ 

 ๑. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร ๗ 

 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง ๘ 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ๙ 

 ๑. ระบบการจัดการศึกษา ๙ 

 ๒. การดําเนินการหลักสูตร ๙ 

 ๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน ๑๑ 

 ๔. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน สหกิจศึกษา  

    หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ) 

๒๕ 

 ๕. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย ๒๘ 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง  หนา 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ๓๑ 

 ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๑ 

 ๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ๓๑ 

 ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

๓๗ 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ๕๐ 

 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๕๐ 

 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๕๐ 

 ๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕๑ 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย ๕๒ 

 ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม ๕๒ 

 ๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย ๕๒ 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๕๓ 

 ๑. การกํากับมาตรฐาน ๕๓ 

 ๒. บัณฑิต ๕๔ 

 ๓. นักศึกษา ๕๔ 

 ๔. อาจารย ๕๕ 

 ๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ๕๖ 

 ๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ๕๗ 

 ๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) ๖๑ 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ๖๓ 

 ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๖๓ 

 ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๖๓ 

 ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๖๓ 

 ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๖๓ 

ภาคผนวก  ๖๔ 

 ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา ๖๕  

 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๙๐ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙            

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐๒ 



 สารบัญ (ตอ)  

เรื่อง  หนา 

 ภาคผนวก ง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจดัการศึกษา  

               ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๗๑ 

 ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวดัและประเมินผล

      การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๗๙ 

 ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผล 

                การเรียน ฑ.ศ.๒๕๕๒ และ(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘๗ 

 ภาคผนวก ช ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาค

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

๑๙๓ 

 ภาคผนวก ซ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ

       ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  

๑๙๗ 

 ภาคผนวก ฌ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครู

       คุณภาพ ๔ ป จํานวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 

       พ.ศ.๒๕๖๒) 

๒๐๒ 

 ภาคผนวก ญ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลาง ครุศาสตร

       บัณฑิต ๔ ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๐๙ 

 ภาคผนวก ฎ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตร

       บัณฑิต ๔ ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๑๔ 

 ภาคผนวก ฏ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป 

                 อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒๑๙ 

 ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารย 

                 ผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

๒๒๙ 

 ภาคผนวก ฑ ขอบังคับครุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ และ 

       (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ  

       (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๔๓ 

 ภาคผนวก ฒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

       ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรบัณฑิตและสาขาศึกษาศาสตร 

       (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๕๘ 

 ภาคผนวก ณ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแตละชั้นปและสมรรถนะ

       หลักในแตละหมวดวิชา 

๓๐๓ 

 



คํานํา 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ปรับปรุงมา

จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีวาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษากอนประจําการและสงเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการใหมี

ความรูและมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เปนผูมีคานิยม มีคุณลักษณะครูและมีจิตวิญญาณความเปนครู มีจิตวิทยา

และมีความรูในศาสตรวิชาครู มีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ออกแบบจัดการเรียนรูและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเกิดการเรียนรู สาระสําคัญสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

ประกอบดวยองคความรู หลักการและแนวคิดทฤษฎีของศาสตรวิชาครู การบมเพาะ ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม จิตวิญญาณ จรรยาบรรณครู การถายทอดวัฒนธรรมและการเปนพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

การพัฒนาการเรียนรูจากการแสวงหาและสรางความรูดวยตนเอง การฝกประสบการณวิชาชีพและการ

ปฏิบัติงานครู การบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันผลิตครูกับสถานศึกษาและชุมชนอยางใกลชิด ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู มี

ลักษณะเปนสหวิทยาการซ่ึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ ท้ังทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี

ความสมบูรณ แข็งแรงท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

สามารถพัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเกิดสันติสุข มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ธํารงความเปนไทยและ

แขงขันไดในเวทีโลก  

หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวย ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร แผนการจัดการเรียน

การสอน คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังมาตรฐานการเรียนรูและสมรรถนะตางๆ ท่ีผูเขามาศึกษาจะไดรับ ซ่ึงในภาพรวม

ของหลักสูตรไดจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับของคุรุสภา ดังนั้นสาขาวิชานาฏศิลปจึงหวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้จะสามารถนําไปใชเพ่ือผลิตครู

อันจะเปนกําลังสําคัญในการสรางอนาคตของชาติตอไป 

  

                                                                        

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มกราคม  ๒๕๖๒ 

           



 

 

๑ 

รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานาฏศิลป (๔ ป)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

คณะ     ครุศาสตร 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือหลักสูตร   

ภาษาไทย :     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป  

ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Education Program in  Dramatic Arts 
 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ไทย)    :    ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป) 

 ชื่อยอ (ไทย)     :    ค.บ. (นาฏศิลป)  

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :    Bachelor of Education (Dramatic Arts) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)   :    B.Ed. (Dramatic Arts) 
 

๓. วิชาเอก (ถามี) - 
 

๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา ๑๔๒ หนวยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

๕.๓ ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทย 

 



 

 

๒ 

๕.๔ การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

๕.๕ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนข้ึนโดยตรง 

๕.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป (๕

ป)  พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดการเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ใหความเห็นชอบ   

      หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  

 ๓/๒๕๖๒ วันท่ี ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๓ /๒๕๖๒ วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม  

      พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมท่ีจะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒  ในปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

๑.  ครูสอนวิชานาฏศิลปในทุกสังกัด 

๒.  นักวิชาการทางดานการศึกษา 

๓.  เจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

๔.  พนักงานในบริษัทของตางประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 

๕.  ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 

๖.  ประกอบอาชีพอิสระ 

 ๗.  อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

 



 

 

๓ 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย นายสังคม พรหมศิร ิ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๓๙ 

    ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลัยครสูวนสุนันทา ๒๕๒๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภมูิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๓ 

    ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๔๒ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ๒๕๓๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสรนิทร  คุมเขต ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๕๗ 

    ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๓ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปและการละคร สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๔๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางจุฑาภรณ วิลยัแกว ศศ.ม. ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๕๔ 

    ค.บ. นาฏศิลปไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๕๐ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวผสุดี โกมาสถิตย อ.ม. ศิลปการละคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

    ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน 

(สื่อสารการแสดง) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ๒๕๕๓ 

    

 

 



 

 

๔ 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่ง

ท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยางของ

การรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศท้ังนี้ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีความม่ันคง ม่ังค่ังและสามารถ

แขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได โดย (๑) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (๒) ทําใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ 

ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (๓) ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน

เพ่ือลดชองวาง การพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

(๔) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัย

และภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือ  ดานกฎหมาย การเกษตร 

พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศไทยตอง

พัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด

การศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือปองกันสภาพไมสมดุลจาก  

การไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก  จึงตองเนนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนท้ัง 

๓ เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงการหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ

และความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางชาติในภูมิภาคบน

พ้ืนฐานของประโยชนรวมกันท้ังใน  กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้

ดํารงตนอยูในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด 

การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน 

เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน ๔ ดาน 

ไดแก (๑) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (๒) แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจ(๓) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (๔) สงเสริม



 

 

๕ 

ความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึง

เปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษา

จะตองมีความรูความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

 

๑๑.๓ สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูป

ระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู 

ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษท่ี

อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในดานหลักสูตรและการเรียนการสอนให

กาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและ

ความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และภาษาเปนตน 

  

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธการเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ 

ใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู

และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครูเกง มีความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและเปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

สมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสราง  ความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบ

วิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน มี

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 

๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

             เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน  

สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 



 

 

๖ 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญา

ไทย และภูมิปญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน อีก

ท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต

ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๑๒.๒.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร นักศึกษาตางคณะสามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

 ๑๓.๓.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารยผูสอน

และนักศึกษาในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการดําเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร ทําหนาท่ีกํากับดูแล โดยประสานงานกับ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม

การดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา 

 

 

 

 



๗ 

 

หมวดท่ี ๒  

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา 

ผลิตครูนาฏศิลปท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูคูคุณธรรม สามารถบูรณาการความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 

และจริยธรรมแหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาครู ใหเปนคนดี มีสติปญญา ความสามารถ และอยู

รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวย

สติปญญา 

๑.๒ ความสําคัญ   

ปจจุบันอาชีพครูนาฏศิลปถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูนาฏศิลปมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให

เจริญม่ันคง ใหกาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองให

เจริญไดนั้น จะตองพัฒนาคน ซ่ึงไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพ

และมีความสมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาท่ีท่ีมี

ความสําคัญยิ่งของครูนาฏศิลปก็คือ การปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปน

พลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยาง

สําคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติบานเมือง 

๑.๓ วัตถุประสงค  

  เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

โดยคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

๑.๓.๑  เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการสอนนาฏศิลป สามารถประยุกตใชองคความรูในการ

ปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 

๑.๓.๒ เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปและการพัฒนาหลักสูตร

ทางดานการเรียนการสอนการสอนท่ีจะสงผลใหครู มีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของการศึกษาของชาติ 

 ๑.๓.๓ เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการและ

วิชาชีพ มีความอดทน ใจกวาง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูพรอมท่ีจะประกอบวิชาชีพครู

นาฏศิลป อยางมีคุณภาพ และเปนไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 

 ๑.๓.๔ ความรอบรูดานการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทใน

ทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในดาน

นาฏศิลป ในระดับสูงข้ึนในอนาคต 

๑.๓.๕ มีศักยภาพท่ีจะพัฒนางานในหนาท่ี และเสนทางวิชาชีพใหมีความกาวหนาเปนผูนําทาง

วิชาการ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนาท่ีครูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



๘ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๑. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

    ครุศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชานาฏศิลปใหมี   

    มาตรฐานไมต่ํากวาท่ีสํานักงาน  

    คณะกรรมการอุดมศึกษา และ 

    คุรุสภา กําหนด 

 

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน   

    จากแผนพัฒนาการศึกษา  

    แหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ 

    และจรรยาบรรณของวิชาชีพของ  

    บุคลากรทางการศึกษา  

๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง 

    สมํ่าเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

๒. รายงานผลการประเมิน 

    หลักสูตร 

 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตร 

   ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา    

   นาฏศิลปใหสอดคลองกับ 

   ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม    

   เศรษฐกิจ การเมืองและ 

   ความกาวหนาทางวิชาการ 

 

 

 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 

   สังคม และวิชาการอยาง 

   สมํ่าเสมอ 

 

๑. รายงานความพึงพอใจของ  

    ผูใชบัณฑิต 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรท่ี 

    สอดคลองกับความ 

    เปลี่ยนแปลงทาง สังคม 

    เศรษฐกิจ การเมืองและความ 

    กาวหนาทางวิชาการซ่ึง 

    ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

    ท้ังภายในและภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากร ดานการ   

   เรียนการสอนและบริการ   

   วิชาการใหมีความรู สมรรถนะ 

   และเจตคติท่ีทันสมัย และ 

   เหมาะสมตาม มาตรฐานและ  

   จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

๑.สนับสนุนบุคลากรดาน 

   การเรียนการสอนใหทํางาน 

   บริการแกองคกรภายนอก 

๒. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู 

   ของบุคลากรดานการเรียน 

   การสอนใหมีนวัตกรรมการจัด 

   การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

   ยิ่งข้ึน 

๑. ปริมาณงานบริการ  

   วิชาการตอบุคลากร 

   ดานการเรียนการสอน 

   ในหลักสูตร 

๒. ความพึงพอใจของผูเรียน   

   ตอประสิทธิภาพการจัด 

   การเรียนรู 

 
 

 

 



๙ 

 

หมวดท่ี ๓  

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  

ระบบการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕  สัปดาห  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วาดวยการจัด

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

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ และใชระยะเวลา
เรียนไมนอยกวา ๘ สัปดาห ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง) และใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช)   

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

       ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ 

(ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  เดือน ธันวาคม – เมษายน 

          ภาคฤดูรอน     เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

         ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

๒.๒.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 

    ๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

๒.๓.๑ การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรูและควบคุมตนเอง 

๒.๓.๒ นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูและทักษะปฏิบัติในระดับท่ีแตกตางกัน  

 

 

 



๑๐ 

 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

๒.๔.๑ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดใหนักศึกษารุนพ่ี

ใหคําแนะนําแกนักศึกษาแรกเขา เรื่องการปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา  และจัด

กิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางอาจารย  นักศึกษารุนพ่ีกับนักศึกษารุนนอง 

๒.๔.๒  จัดใหนักศึกษาแรกเขาทุกคนสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบวัดระดับไดคะแนนไมเปนไปตามท่ีกําหนด นักศึกษาตองอบรมปรับพ้ืนฐาน  
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  

ช้ันปท่ี 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ชั้นปท่ี ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 
 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณท่ีตองการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

งบดําเนินการ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

เงินท้ังหมด ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐ ๔,๕๖๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๘,๐๐๐ บาท/คน/ป 

 

๒.๗ ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียน  

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

     อ่ืน ๆ (ระบุ) ................    



๑๑ 

 

๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

      ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคผนวก ฉ) 

 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป 

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๒ หนวยกิต 

๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร    

รายการ เกณฑ มคอ.๑ 

ไมนอยกวา  

(นก.) 

โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (นก.) 

ก. หมวดศึกษาท่ัวไป ๓๐  ๓๐  

     (๑)กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร - ๑๒  

     (๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร - ๓  

     (๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร - ๖  

     (๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร     

          และเทคโนโลยี 

- ๙  

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๔  ๑๐๖  

    กลุมวิชาชีพคร ู ๓๔  ๔๓  

       (๑) วชิาชีพครู   

            วิชาชีพครูบังคับ ๒๒ ๒๘  

       (๒) วชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๑๒ ๑๕ 

    กลุมวิชาเอก ๖๐  ๖๓  

        (๑) วิชาเอกบังคับ ๔๐  ๔๒  

        (๒) วิชาเอกเลือก ๒๐  ๒๑  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  ๖  

จํานวนหนวยกิตรวม  ๑๓๐  ๑๔๒ 
 

 

๓.๑.๓ รายวิชา 

 กําหนดความหมายของโครงสรางรหัสวิชา ๗ หลัก ดังน้ี  

  ๑. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

  ๒. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูของวิชา ISCED (International 

Standard Classification Education) เปนแนวทาง 

  ๓. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก ๓ ประการ คือ 



๑๒ 

 

   ๓.๑ ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

   ๓.๒ ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

   ๓.๓ อาศัยผูเชี่ยวชาญ 

  ๔. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข ๗ ตัว 

   เลขสามตัวแรก เปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

   เลขตัวท่ี ๔ บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

   เลขตัวท่ี ๕ บงบอกถึงลักษณะของเนื้อหาวิชา 

   เลขตัวท่ี ๖, ๗ บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกําหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุมยอยของสาขาวิชา ดังนี้ 
 

รหัส หมวดและหมูวิชา รหัส หมวดและหมูวิชา 

๑๐๐ วิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได ๑๒๕ ประวัติศาสตร 

๑๐๑ หลักการศึกษา ๑๒๖ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 

๑๐๒ หลักสูตรและการสอน ๑๒๗ ภูมิศาสตร 

๑๐๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ๑๒๘ รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

๑๐๔ ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ๑๒๙ เศรษฐศาสตร 

๑๐๕ จิตวิทยาและการแนะแนว ๑๓๐ อุตสาหกรรมศิลป 

๑๐๖ การบริหารการศึกษา ๑๓๑  

๑๐๗ การศึกษาปฐมวัย ๑๓๒  

๑๐๘ การศึกษาพิเศษ ๑๓๓  

๑๐๙ พลศึกษาและนันทนาการ ๑๓๔  

๑๑๐  ๑๓๕  

๑๑๑ วิทยาศาสตรท่ัวไป  ๑๓๕  

๑๑๒ ฟสิกส ๑๓๗  

๑๑๓ เคมี ๑๓๘  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากงาย หรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 



๑๓ 

 

รหัส หมวดและหมูวิชา รหัส หมวดและหมูวิชา 

๑๑๔ ชีววิทยา ๑๓๙  

๑๑๕ คณิตศาสตรและสถิติ  ๑๔๐  

๑๑๖ คอมพิวเตอร ๑๔๑ ศิลปศึกษา 

๑๑๗  ๑๔๒ วิจิตรศิลป 

๑๑๘  ๑๔๓ ประยุกตศิลป 

๑๑๙  ๑๔๔ นาฏศิลปและการแสดง 

๑๒๐  ๑๔๕ ดุริยางคศิลป 

๑๒๑ ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ๑๔๖  

๑๒๒ ภาษาศาสตร ๑๔๗  

๑๒๓ ภาษาไทย ๑๔๘  

๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๑๔๙  

   

     ๒) ลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรกําหนดดังนี้    

   ตัวเลข ๑ วิชาเก่ียวกับทฤษฏีทางนาฏศิลป  

   ตัวเลข ๒ วิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 

   ตัวเลข ๓ วิชาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติทางนาฏศิลป 

   ตัวเลข ๔ วิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

   ตัวเลข ๘ การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

๓.๑.๔ รายวิชาในหมวดตางๆ     

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา    ๓๐ หนวยกิต 

  บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี้                                       ๓๐   หนวยกิต 
               
 

 ๑) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร              บังคับเรียน  ๑๒  หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 

English Speaking and Listening Skills 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   

English for Professional Purposes 

๓(๒-๒-๕) 



๑๔ 

 

 ๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร                   บังคับเรียน                  ๓           หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 

๓(๒-๒-๕) 

 ๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร                    บังคับเรียน                  ๖           หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองท่ีเข็มแข็ง 

Potency Citizenship 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

 ๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        บังคับเรียน   ๙   หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ 

 

การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ  

๒๑
st
Century Skills for Living and occupations 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 

Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

 

ข) หมวดวิชาเฉพาะดาน       ๑๐๖ หนวยกิต 

๑) กลุมวิชาชีพครู      ๔๓ หนวยกิต 

  ๑.๑) วิชาชีพครูบังคับ     ๒๘ หนวยกิต 

   บังคับเรียน จากรายวิชาตอไปนี้      

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ  ๑(๐-๒-๑) 

 Individual Development Plan  

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต

วิญญาณความเปนครู 

๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers  

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

 Curriculum Development  

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

 Instructional Science  

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) 

 Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning 

 



๑๕ 

 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

 Learning Measurement and Evaluation  

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

 Research and Development in 

Innovation and Learning 

 

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

 Psychology for Teacher  

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

 Education Administration and Quality 

Assurance in Education 

 

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

 Language for Communication  

 

  ๑.๒) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      ๑๕  หนวยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 1     

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒ ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching 2     

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓ ๑(๙๐) 

 Practicum in Teaching  3  

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 

 Internship 1  

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๕๔๐) 

 Internship 2  

     ๒) กลุมวิชาเอก    ไมนอยกวา ๖๓ หนวยกิต 

 ๒.๑) วิชาเอกบังคับ     ๔๒ หนวยกิต 

                  บังคับเรียนจากรายวิชาตอไปนี้                     ๔๒ หนวยกิต 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Aesthetic of Dance  

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒ พิธีไหวครูทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Ritual for Thai Drama Teachers 

 

 



๑๖ 

 

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒ ทักษะนาฏศิลปไทย ๓(๒-๒-๕) 

 Skill Classical Dance  

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒ การออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนา ๓(๒-๒-๕) 

 Costume Design and Make – up  

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒ ระบํามาตรฐาน ๓(๒-๒-๕) 

 Rabammartrathan Dance  

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเบื้องตนสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

 Basic Thai dance for Teachers  

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒ การจัดการเรียนนาฏศิลปในหลักสูตร

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

 Performing Arts in Elementary School 

and Secondary School 

 

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง ๓(๒-๒-๕) 

 Acting Plays Criticism  

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒ รําหนาพาทย ๓(๒-๒-๕) 

 Na  Pat  Dance  

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒ นาฏยประดิษฐ ๓(๒-๒-๕) 

 Choreography  

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒ การวิจัยดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Dance Research  

๑๔๔๓๓๐๖-๖๒ การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Management for Performance  

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา ๓(๒-๒-๕) 

 Variety Shows  

๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Seminar for Dance  

  ๒.๒) วิชาเอกเลือก             ๒๑ หนวยกิต 

                                เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา         ๒๑ หนวยกิต 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒ การละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Drama and Important Person in Dance  

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมืองสี่ภาค และการแสดงทองถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 

 Four-Region Dance Performances and  



๑๗ 

 

Local Performances 

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคดี ๓(๒-๒-๕) 

 Archaeology Dance  

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเดี่ยวรําคู ๓(๒-๒-๕) 

 Solo Dance and Double Dance  

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Design Technology for Dance  

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเปรียบเทียบ ๓(๒-๒-๕) 

 Comparative Dance  

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒ ระบําเบ็ดเตล็ด ๓(๒-๒-๕) 

 Variety Dance  

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒ การออกแบบเพลงดนตรีและการขับรองเพ่ือการแสดง ๓(๒-๒-๕) 

 Song and Music Designing for 

Performance 

 

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒ เพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

 Performance of Thai Vocal Music in 

Curriculum of Elementary Schools  and 

Secondary School 

 

๑๔๔๒๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงในโรงเรียน ๓(๒-๒-๕) 

 Variety Show in School  

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒ องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที ๓(๒-๒-๕) 

 Fundamental Play Production and 

Stagecraft 

 

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒ ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเรื่อง

รามเกียรติ์ 

๓(๒-๒-๕) 

 Characters and Places in Ramkian  

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒ วรรณคดีการละคร ๓(๒-๒-๕) 

 Thai Dramatic Literature  

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒ นาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕) 

 Drama and Music for Children  

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปบูรณาการ ๓(๒-๒-๕) 

 Apply Performing Arts  
 

 



๑๘ 

 

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี         ๖   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้   

๓.๑.๕ การจัดแผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาชีพครู) 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ

ความเปนครู 

๓(๒-๒-๕) 

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

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๔๑๑๐๑-๖๒ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๔๑๒๐๒-๖๒ พิธีไหวครูทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

รวมหนวยกิต ๒๑ 

 

ช้ันปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองท่ีเขมแข็ง ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๔๑๒๐๔-๖๒ ทักษะนาฏศิลปไทย ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๔๑๒๐๕-๖๒ การออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนา ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี ๓( - - ) 

รวมหนวยกิต ๒๒ 



๑๙ 

 

ช้ันปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

 ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๔๒๒๐๑-๖๒ ระบํามาตรฐาน ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๔๒๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเบื้องตนสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกเลือก) 

xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

รวมหนวยกิต ๒๑ 

 

 

ช้ันปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาเอกบังคับ) 

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒ การจัดการเรียนนาฏศิลปในหลักสูตร

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง  ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๔๔๓๓๐๖-๖๒ การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

(วิชาเอกเลือก) xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

รวมหนวยกิต ๒๒ 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ช้ันปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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

 ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาชีพครู) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๔๓๓๐๕-๖๒ การวิจัยดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๔๓๒๐๒-๖๒ รําหนาพาทย ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน

(วิชาเอกเลือก) 

xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี ๓( - - ) 

รวมหนวยกิต ๒๑ 

 

 

ช้ันปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๓(๒-๒-๕) 

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

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓ ๑(๙๐) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๔๔๓๓๐๔-๖๒ นาฏยประดิษฐ ๓(๒-๒-๕) 

(วิชาเอกบังคับ) ๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา  ๓(๒-๒-๕) 

 ๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน xxxx เลือกจากหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก ๓( - - ) 

(วิชาเอกเลือก)    

รวมหนวยกิต ๒๒ 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ช้ันปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

   

รวมหนวยกิต ๖ 

 

 

 

ช้ันปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

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

(วิชาชีพครูบังคับ)    

หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒   ๖(๕๔๐) 

(วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา) 

   

รวมหนวยกิต ๗ 

  

 

 ๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา 

  แสดงในภาคผนวก ก 



๒๒ 

 

๓.๒ ช่ือ สกุล  เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

   ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร   

ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย นายสังคม พรหมศิร ิ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๓๙ 

    ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลัยครสูวนสุนันทา ๒๕๒๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย  นางสาวชมภูนาฏ ชมภูพันธ ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๓ 

    ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๔๒ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ๒๕๓๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสรินทร  คุมเขต ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๕๗ 

    ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ๒๕๕๓ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปและการละคร สถาบันราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๔๐ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางจุฑาภรณ วิลัยแกว ศศ.ม. ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๕๔ 

    ค.บ.  นาฏศิลปไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ๒๕๕๐ 



๒๓ 

 

ลําดับ 

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ป 

พ.ศ. 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางสาวผสุดี โกมาสถิตย อ.ม. ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ 

    ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน 

(สื่อสารการแสดง) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ๒๕๕๓ 

    

 

๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ  

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี Ph.D. Musicology Banaras Hindu University India ๒๕๓๓ 

    M.Mus. Musicology Banaras Hindu University India ๒๕๒๙ 

    
ค.บ. ดนตรี วิทยาลัยครูบานสมเด็จ

เจาพระยา 

๒๕๒๓ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย นางมาศสุภา เพชรรัตน ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ๒๕๓๑ 

    
ค.บ. ดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบานสมเด็จ

เจาพระยา 

๒๕๒๓ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางธิดาวรรณ  ไพรพฤกษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๔๕ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๘ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายธีรเดช  กลิน่จันทร ปร.ด. การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๕๘ 



๒๔ 

 

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

    
ศศ.ม. นาฏยศิลปไทย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ๒๕๔๕ 

ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๗ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นางวชิชลุดา ตนัประเสริฐ ศศ.ม. สังคมวิทยาประยุกต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ๒๕๔๕ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๘ 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายสุขสันติ แวงวรรณ ศศ.ด. วิจัยสรางสรรคศิลปกรรม จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ๒๕๕๔ 

    ศศ.ม. นาฏยศิลปไทย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ๒๕๔๒ 

    ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๘ 

๗ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย นายสงา  กําจัดพาลภัย ปร.ด. ดุริยางคศิลป  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๕๕ 

    ศศ.ม. ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบนัราชภัฏเลย ๒๕๔๖ 

    ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป วิทยาลัยครูเลย ๒๕๓๒ 

 



๒๕ 

 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณ

วิชาชีพ)  

    การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

ควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชสื่อ

นวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการ

เรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการ

สอนและการสัมมนาทางการศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

               ๔.๑.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู  และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

  ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน  ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน           

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   

  ๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน    

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

  ๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ

คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของ

สังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและ

ความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  

 ๔.๑.๒ ดานความรู 

  ๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ

ทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู ความเขาใจ ใน

การบูรณาการความรู กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 



๒๖ 

 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 

Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช  

  ๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละ

สาขาวิชา 

  ๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

  ๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

ตามมาตรฐาน   

                          ๕) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

 ๔.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา 

  ๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอด

ความรูแกชุมชนและสังคม   

 ๔.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม  

  ๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

  ๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 



๒๗ 

 

  ๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

       ๔.๑.๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

  ๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุม 

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบ

ตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

  ๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน 

การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีใน

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

 ๔.๑.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด

ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

   ๒) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี

ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ัง

ผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

   ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความความ     

ซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

   ๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือ

กันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 



๒๘ 

 

       ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลย ีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชใน

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

 

๔.๒ ชวงเวลา  

๑. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑     ชั้นปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี  ๒       

๒. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒     ชั้นปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี  ๒   

๓. การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓     ชั้นปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี  ๒   

๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ชั้นปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๑  

๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒      ชั้นปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

  

       ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

ปการศึกษาท่ี ฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวนช่ัวโมงและตารางสอน 

๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑   ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๒ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒   ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๓ การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓   ๑ หนวยกิต ๙๐ ชั่วโมง 

๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ หนวยกิต ๕๔๐ ชั่วโมง 

๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ หนวยกิต ๕๔๐ ชั่วโมง 

 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

๕.๑ คําอธิบายโดยยอ  

          กําหนดใหทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยางสั้นมีองคประกอบการวิจัยครบถวน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวขอของงานวิจัยจะตองเก่ียวกับภาระงานท่ีรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน

ภาคสนาม เปนงานท่ีมุงแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนท่ีเปน

รูปธรรม และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู  

๕.๒.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  ๒) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ

คิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย



๒๙ 

 

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของ

สังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและ

ความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒.๒ ดานความรู 

 ๑)  มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ 

คานิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน  

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และ

ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ

ทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจใน

การบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 

Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

 ๒) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

๕.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 

๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูล

ท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรมและโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ 

คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๕.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

๒) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

๕.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๓๐ 

 

๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

     ๒) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การ

ทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลย

พินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ  อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

๕.๒.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  ๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปด

ไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

๒) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการ

เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ทักษะเทคโนโลย ีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ชวงเวลา  

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   จัดในชั้นปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒  การวิจัยดานนาฏศิลป   จัดในชั้นปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑  

๕.๔ จํานวนหนวยกิต 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   จํานวน ๓ (๒-๒-๕) หนวยกิต 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒  การวิจัยดานนาฏศิลป   จํานวน ๓ (๒-๒-๕) หนวยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ  

 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทาง

เว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานวิจัยใหศึกษา    

๕.๖ กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน หรือวิจัย ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย

อาจารยท่ีปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอ

โปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการ

ทํางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา  ๓ คน ซ่ึงมีการสอบเคาโครง

และนําเสนอผลการวิจัยเม่ือทําการวิจัยเสร็จสิ้น 



๓๑ 

 

หมวดท่ี ๔  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. ความสามารถดานการสอน 

 
นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถใชคอมพิวเตอรรวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตรมาประยุกตใช กับการเรียนการสอนไดมีทักษะการฟง 
พูด อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝ
เรียนเขาใจธรรมชาติของนักเรียนซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ี
เก่ียวของ 

๒. ความสามารถดานวิชาการ 

 
นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชาของการสอนจน
สามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความคิดสรางสรรคมีทักษะและมีวิจารณญาณในการ
แกปญหาตระหนักในคุณคาของภาษาจีน และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
ครูรวมท้ังมีความสามารถในการวจิัยการวัดและการประเมินผลการผลิต
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือใชในการเรียนการสอนวิเคราะหหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืนๆได 

๓. ดานคุณธรรม 

 
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิตมี
ความอดทน อดกลั้นซ่ือสัตยสุจริต และมีศีลธรรม 

๔. ดานบุคลิกภาพ 

 
มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถ
ทํางานรวมกันกับผู อ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดีมี
น้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน ใฝรูใฝกาวหนารับฟงความ
คิดเห็นของนักเรียนเสมอตนเสมอปลายมีจิตสาธารณะและสามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองไดแตงกายสุภาพเรียบรอย  

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑.๑ การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู  และปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

  ๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองาน  

ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   

  ๓) คานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มี

ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  



๓๒ 

 

  ๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม

ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
  ๒.๑.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ  
  ๓) การเรียนรูจากกรณีศึกษา  
  ๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม  
  ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ  
  ๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน  
  ๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
   ๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง  
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๒ ความรู 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู 

  ๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม ของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
รวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู 
(Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช  



๓๓ 

 

  ๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน 

โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 

  ๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

  ๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

ตามมาตรฐาน  
  ๕) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๒.๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ๑) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี สรรสรางนิยม โดยใหผูเรียนวิเคราะหและ สังเคราะห
องคความรูดวยตนเอง 
  ๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ  
  ๓) การเรียนรูแบบรวมพลัง   
  ๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
  ๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
  ๖) การเรียนรูแบบผสมผสาน  โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  
  ๗) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน   
  ๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา   
  ๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน   
  ๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
  ๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน  
  ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 
  ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๓ ทักษะทางปญญา 

  ๒.๓.๑ การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

ดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม(Platform)และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย



๓๔ 

 

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัต ิ

คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

  ๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู

แกชุมชนและสังคม  
  ๒.๓.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  ๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
  ๒) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง  
  ๓) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ  
  ๔) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน  
  ๕) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน 
  ๖) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
  ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  ๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง  
  ๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
  ๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
  ๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส   
  ๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และทางสังคม  

  ๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

  ๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม 

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

  ๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 



๓๕ 

 

 ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ๑) การเรียนรูแบบรวมมือ  
  ๒) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ  
  ๓) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม  ในการนําเสนองานวิชาการ 
  ๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง  
  ๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การเรียนรูแบบรวมพลัง   
  ๗) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

  ๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

  ๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

  ๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ 

โดยใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรือนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

  ๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การประชุม 

การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยี 
  ๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน 
  ๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 
  ๔) การเรียนรู โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated 
Learning: WIL) 
   ๕) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 



๓๖ 

 

 ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยี 
  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาท่ีมี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๒.๖ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
  ๒.๖.๑ ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

   ๑) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดได

อยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี  

    ๒) สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี

ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ัง

ผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

    ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและ

คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความ  ซ่ีอสัตย

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

    ๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสราง

ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

   ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการ

เรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ทักษะเทคโนโลย ีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มา

ใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง  
 ๒.๖.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

  ๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา   
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
กับเทคโนโลยี  
  ๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
  ๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
  ๕) การเรียนรูผานประสบการณ  
     ๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ   



๓๗ 

 

 ๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
  ๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ๓.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  
 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ัง ๕ ดาน มีดังนี้ 
 ๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู  และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองาน ท่ี
ไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและใหเกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม
สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม
ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการ
สอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ 
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) 
และมีความรูในการประยุกตใช  

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 



๓๘ 

 

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ
ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  
๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู
แกชุมชนและสังคม 
 ๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม 
๔.๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผูเก่ียวของกลุมตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ
ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ  อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 

 

  



๓๙ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา 
ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

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 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟง

ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑     

 

    

 

  

 

     

 

    

 

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

 
 

    

 

    

 

    

 

 

 

    

 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๒   

 

    

 

     

 

    

 

   

 

 

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

 
 

    

 

 

 

  

 

   

 

 

 

     

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                      

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓   

 

    

 
 

     

 

  

 

  

 

    

 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร                      

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

 
 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตรพระราชาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓  

 

   

 

   

 

  

 

 

 

    

 

  

 

   

 



๔๐ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา 
ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

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 

 

กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

                     

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสรางเสริมและดูแลสุข

ภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 
 

   

 

 

 

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อ

ชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒  

 

 

 

   

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

   

 

 

 
  

    

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน  

 มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดานในกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ัง ๖ ดาน มีดังนี้ 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู  และปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองาน ท่ี

ไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   

๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและใหเกียรติคนอ่ืน มี

ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม

ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 ๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของ

ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน หลักสูตร

และวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการ

สื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับ

การปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 

Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทาง

วิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 

Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการ

ประยุกตใช  

๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง  สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชา 



๔๒ 

 

๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน  เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรู

แกชุมชนและสังคม 

 ๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางสังคม 

๔.๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถ

ชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผูเก่ียวของกลุมตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 



๔๓ 

 

๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ  รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ  อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน 

๖. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้น

เรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยาง

เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

๖.๒ สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี

ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ัง

ผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผาน

การลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและพัฒนาดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัย

และรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

๖.๔ สรางบรรยากาศและจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสราง

ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําทักษะเหลานี้มาใชใน

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 

  



๔๔ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
ห ม ว ด

วิ ช า

เ ฉ พ า ะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาชีพคร ู
(บังคับ) 

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

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
        

 

• 
               

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

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

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
        

 

               

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 
๓(๒-๒-๕) ๒ 

        

 

               

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจยัและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
        

 

               

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

 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 

               

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



๔๕ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวย

กิต 
ชั้นป มาตรฐานผลการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทางปญญา 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชา

ปฏิบัติ 

การสอน

ในสถาน 
ศึกษา 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๑ 

๑(๙๐) ๑ 
        

 

               

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๒ 

๑(๙๐) ๒ 
        

 

               

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู

ระหวางเรียน ๓ 

๑(๙๐) ๓ 
        

 
               

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔                         

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔                         

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาเอก

บังคับ 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒ พิธีไหวครูทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒ ทักษะนาฏศิลปไทย ๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒ การออกแบบเครื่องแตงกาย

และแตงหนา 

๓(๒-๒-๕) ๑                         

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒ ระบํามาตรฐาน ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒ การจดัการเรียนนาฏศิลปใน

หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณ

การแสดง 

๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒ รําหนาพาทย ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒ นาฏยประดิษฐ ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒ การวจิัยดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๓                         

 



๔๗ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาเอก

บังคับ 

๑๔๔๓๓๐๖-๖๒ การบริหารจัดการแสดง

นาฏศิลป 

๓(๒-๒-๕) ๒                         

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจดัการแสดงวิพิธทัศนา ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๓                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาเอก

เลือก 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒ การละครไทยและบุคคลสําคัญ

ในวงการนาฏศิลป 

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมืองส่ีภาค และ

การแสดงทองถิน่ 

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคด ี ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเดี่ยวรําคู ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับ

นาฏศิลป 

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเปรียบเทียบ ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒ ระบําเบ็ดเตล็ด ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒ การออกแบบเพลง ดนตร ีและ

การขับรองเพ่ือการแสดง 

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒ เพลงในหลักสูตรประถมและ

มัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) -                         

 

 

 



๔๙ 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหมวดวิชาสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒       

 ความรับผิดชอบหลัก   
หมวด

วิชา

เฉพาะ

ดาน 

ชื่อรายวชิา หนวยกิต ชั้นป มาตรฐานการเรียนรู 

๑ 

คุณธรรม จรยิธรรม 

๒ 

ความรู 

๓  

ทักษะทาง

ปญญา 

 

๔ 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

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

วิชาเอก

เลือก 
๑๔๔๒๓๐๑-๖๒ การจดัการแสดงในโรงเรียน ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒ องคประกอบของการสราง

ละครและงานบนเวที   

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒ ประวัติตัวละครและสถานที่

สําคัญในเรื่องรามเกียรติ ์

๓(๒-๒-๕) - 
                        

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒ วรรณคดีการละคร ๓(๒-๒-๕) -                          

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒ นาฏศิลปและดนตรีสําหรบัเด็ก ๓(๒-๒-๕) -                         

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปบูรณาการ                                   ๓(๒-๒-๕) -                         

 



๕๐ 

 

หมวดท่ี ๕      

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 

กําหนดเกณฑการวัดผลของแตละรายวิชาเปนสัญลักษณตางๆ ซ่ึงมีคาระดับคะแนนดังนี้  

ระดับคะแนน        คาระดับคะแนน 

 A      ๔.๐๐ 

 B+      ๓.๕๐ 

 B      ๓.๐๐ 

 C+      ๒.๕๐ 

 C      ๒.๐๐ 

 D+      ๑.๕๐ 

 D      ๑.๐๐ 

 E      ๐.๐๐ 

 และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)   

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางๆ ไดแก มคอ. ๑ มคอ. ๒ 

มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ.๗ 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ ภาคสนาม และ

กิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร 

- มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา 

- สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการ ประเมิน

นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอนตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคุรุสภากําหนด 

 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตร 



๕๑ 

 

 ๒) สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือสาขาวิชาเอกมี

การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 ๓) มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู 

 

 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

  ๑) ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

  ๒) ประเมินจากผูใชบัณฑิต 

 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ

ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย

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



๕๒ 

 

หมวดท่ี ๖  

การพัฒนาคณาจารย 

 

 แนวทางการพัฒนาอาจารยตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป (๔ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 

 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 ๑) การปฐมนิเทศ     

 ๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครู  การ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล     

 ๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ท่ี

เก่ียวของกับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส     

 ๔) การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ 

คุณวุฒิและการแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ   

 

  ๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

   ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

    ๑) การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

    ๒) การประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ 

    ๓)  ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

    ๔)  สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

   ๒.๒ การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

    ๑) สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

    ๒) สงเสริมใหคณาจารยไปศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน 

    ๓) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 

   ๔) การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเพ่ือใหมีผลงานตีพิมพใน

ระดับชาติและนานาชาติ     

 



๕๓ 

 

หมวดท่ี ๗  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 

๑) การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยแตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตรและมีภาระหนาท่ี

ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบจํานวน ๕ คน ตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้คือ มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาท่ีตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาและตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีการวางแผน 

มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.๗) และนําขอมูลท่ีไดไป

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยทุกรอบ ๕ ป 

๓) การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขอ ๑ – ๕ ดังนี้ 

 ๓.๑ กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.๓ และ/หรือ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

๓.๔ มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

๓.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

๔) ในกรณีท่ีสาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ใหสาขาวิชาดําเนินการตามเกณฑท่ีระบุไวใน

กรอบมาตรฐานดังกลาว 

 

 



๕๔ 

 

๒. บัณฑิต 

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีคุณลักษณะ ดังนี้  

๑) มีคานิยมรวม 

๒) เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู  

๓) เปนผูเรียนรูและฉลาดรู 

๔) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

๕) เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู  

๖) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  

๓. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๒ มีกระบวนการรับนักศึกษา 

และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จ

การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนนักศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนด

คุณสมบัติของผูท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 

๑) ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

๒) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศหรือเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 

คุณสมบัติตางๆ ท่ีกําหนดไวนี้เปนคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานท่ีจะเอ้ืออํานวยใหนักศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรจนสามารถสําเร็จการศึกษาได 

สําหรับการคัดเลือกผูเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดดําเนินการตามกระบวนการตอไปนี้  

๑. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/

หรือ 

๒. ผานการคัดเลือกตามระบบและเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยเปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง โดยเปดรับสมัครท้ังรอบรับตรงและรอบท่ัวไป 

๓.๒ การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป มีระบบและกลไกเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงาน

โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือการเตรียมความพรอมให

นักศึกษากอนเขาศึกษาและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหแกอาจารยประจําในสาขาวิชา เพ่ือดําเนินโครงการ

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหมกอนจะเปดภาคการศึกษา 

๓.๓ การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 



๕๕ 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป มีระบบและกลไกเก่ียวกับการดูแลให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาเพ่ือใหมีแนวโนมอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาใน

ระดับท่ีสูง ดังนี้ 

๑) การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดระบบ

และกลไกการดูแลใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา อาจารย ท่ีปรึกษาใช คู มืออาจารย ท่ีปรึกษาท่ีไดจากทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา และในกรณีท่ีนักศึกษาในความ

ดูแลมีปญหาท่ีเกินความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาจะใหคําปรึกษาได อาจารยจะสงตอไปยังฝายพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตอไป 

๓) การนัดพบนักศึกษา เม่ืออาจารยท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารยจะเขาพบ

นักศึกษาในชั่วโมงท่ีปรึกษา หรืออาจารยจะเปนผูนัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบนอกชั่วโมงท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาในเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือชวยแกไขปญหาในเรื่องอ่ืนๆ ของนักศึกษาตอไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นรองเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตอประธานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําหลักสูตรเพ่ือหาทางแกไข หากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแกไขไมได ใหพิจารณาสงตอ

คณบดีเพ่ือหาวิธีการแกไขในระดับคณะตอไป 
 

๔. อาจารย 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดกระบวนการ

บริหารอาจารยและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารยใหม 

๑. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมรวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ

อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงสํารวจจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีคงอยู อาจารยประจําหลักสูตรท่ีจะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตรากําลังในอนาคต 

๒. หากอัตรากําลังไมเพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป เสนอขอ

อนุมัติรับอาจารยเพ่ิมตอคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. มีการคัดเลือกอาจารยใหมโดยพิจารณาคุณสมบัติใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ. ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  

๔. นอกจากนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ยังไดมอบหมายให

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีประสบการณเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอน  

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย 



๕๖ 

 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตรในดานตางๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ (มคอ.๑) ดังนี้  

๑. จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูในดานเทคนิค

วิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

๒. จัดโครงการอบรมดานการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

อาจารยประจําใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือสงผลตอคุณภาพของหลักสูตร 

๓. กําหนดใหอาจารยประจําจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในดานการศึกษาตอ การสราง

ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมกํากับใหอาจารยปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

๔. จัดสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขารับ

การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารยท้ังในดานการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสรางผลงาน

วิชาการ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปดวยการสํารวจสถานการณปจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการ

สํารวจความพึงพอใจของศิษยเกาและศิษยปจจุบันตอหลักสูตร เพ่ือนําผลมาใชในการออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทํารายวิชาใหทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียน

การสอนของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา

ของนักศึกษาแตละกลุมแตละชั้นป เพ่ือวางแผนกําหนดรายวิชาท่ีจะเปดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผูสอน 

ท้ังรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซ่ึงรายวิชาเลือกท่ีจะเปดสอนทางหลักสูตรไดใหนักศึกษาเปนผูเสนอใหอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายวิชาท่ีจะเปดสอนแลว อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยผูสอนจะประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดผูสอนในแตละรายวิชา โดยการจัดผูสอนในแตละภาค

การศึกษานั้นไดพิจารณาท้ังจากความรู ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณในการสอน ซ่ึงถือวามี

ความสําคัญเปนอันดับตนๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ ท่ีไมซํ้าซอนกับวิชาในสาขาอ่ืนๆ ท่ี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผูเรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีระบบ/ข้ันตอนการประเมินผูเรียนซ่ึงปรากฏอยูในคูมือแนวทางการประเมิน

ผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคูมือแนวทางการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



๕๗ 

 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป  ไดนําระบบ-กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน โดยมี

การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรเพ่ือกํากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการกําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน มคอ.๓ ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนอยางชัดเจนภายใน ๓๐ วัน กอนเปดภาคการศึกษา  

อาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้นๆ ของหลักสูตรฯ จะดําเนินการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตละรายวิชา ตามกลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูท้ัง ๖ ดาน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาแลว ผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕ 

ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใตการกํากับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป จัดใหมีการประชุมเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน และ

นําเสนอตอคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ ท่ีผานมาพบวาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ ท่ี

มีอยูเดิม มีดังนี้ 

๖.๑ สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําปท้ังงบประมาณแผนดินและงบรายได เพ่ือจัด

ชื่อตํารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาคณะครุศาสตรและอาจารยประจํา 

ดังนี้ 

ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวนหองท่ีมีอยู 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ  อาคาร ๒ และ  อาคาร ๒๓   

     - หองเรียน 

๑ หองเรียนขนาด  ๔๕  คน ๔๔  หอง 

๒ หองเรียนขนาด  ๘๐  คน ๘  หอง 

๓ หองเรียนขนาด  ๑๐๐  คน ๔  หอง 

     - หองปฏิบัติการ 

๔ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด  ๔๐  เครื่อง  ๔  หอง 

๕ หองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด  ๔๐  เครื่อง ๑  หอง 



๕๘ 

 

ลําดับ อาคารสถานท่ี จํานวนหองท่ีมีอยู 

๖ หองปฏิบัติการ STEM ขนาด  ๔๐  คน ๑  หอง 

๗ หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ขนาด  ๔๐   คน ๑  หอง 

๘ หองปฏิบัติการศิลปศึกษา ขนาด  ๔๐   คน ๓  หอง 

๙ หองปฏิบัติการดนตรีศึกษา ขนาด  ๔๐   คน ๓  หอง 

๑๐ หองปฏิบัติการนาฏศิลป ขนาด  ๔๐   คน   ๑  หอง 

     - หองประชุม 

๑๑ หองประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด  ๑๐๐  คน ๑  หอง 

๑๒ หองประชุมกลวยไม ๑ – ๒ ขนาด  ๒๐  คน ๒  หอง 

๑๓ หองประชุมแสงเทียน ขนาด  ๒๐  คน  ๑  หอง 

     - หองสอบวิทยานิพนธ 

๑๔ หองขนาด  ๒๐  คน  ๑  หอง 

     - หองพักอาจารย 

๑๕ หองพักอาจารยประจําสาขา ขนาด  ๕  คน ๑๙  หอง 

     - หองใหคําปรึกษา 

๑๖ หองใหคําปรึกษาสีขาว ขนาด  ๒๐  คน  ๑  หอง  

๑๗ หองใหคําปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  หอง 

๑๘ หองใหคําปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  หอง 

หองเรียนและหองปฏิบัติการ  อาคาร ๒๐ 

     - หองเรียนและหองปฏิบัติการ   

๑๙ หองปฏิบัติการนาฏศิลป ขนาด ๔๐ คน ๒  หอง 

๒๐ หองปฏิบัติการนาฏศิลป ขนาด ๑๐๐ คน ๑  หอง 

๒๑ หองประชุม ๒๐๖๐๒ ขนาด ๒๐ คน ๑  หอง 

๒๒ หองปฏิบัติการนาฏศิลป ๒๐๖๐๕ ๑  หอง 

     - หองพักอาจารย 

๒๓ หองพักอาจารยประจําสาขา ขนาด  ๑๐  คน ๑  หอง 

 

- วัสดุครุภัณฑ 

ลําดับ อุปกรณการสอน จํานวนท่ีมีอยู 

วัสดุครุภัณฑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๑ เครื่องคอมพิวเตอรNotebook ๑๐  เครื่อง 



๕๙ 

 

ลําดับ อุปกรณการสอน จํานวนท่ีมีอยู 

๒ เครื่องฉาย LCD ๑๕  เครื่อง 

๓ ลําโพง ไมคลอย ๑๕  ตัว 

๔ โปรแกรมสําเร็จรูป ๓  โปรแกรม 

๕ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ๒ เครื่อง 

๖ เครื่องถายเอกสาร ๒ เครื่อง   

วัสดุ/สิ่งสนับสนุนการจัดนิทรรศการ 

๗ ผาปูโตะ  ๑๕   ผืน 

๘ บอรด ๒๐  บอรด 

๙ โตะหนาขาว  ๑๐  ตัว 

๑๐ เกาอ้ีโครเมียม ๑๐  ตัว 

๑๑ พานพุม ๓    คู 

๑๒ ผาสีตางๆ ๒๕  ผืน 
 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู) 

๑. ขอมูลโรงเรียนเครือขายศูนยฝกวิชาชีพครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดเลย จังหวัด

ขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดชัยภูมิ 

๒. โรงเรียนตนแบบฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดแก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

๓. ผูบริหาร ครูพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศวิชาเอก อาจารยนิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียน

เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  

- หองสมุดคณะครุศาสตร ไดจัดใหบริการ จํานวน ๒ แหง ไดแก 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู จํานวน หมายเหตุ 

๑. หองสมุดคณะครุศาสตรจัดใหบริการท่ี อาคาร ๒ 

- หนังสือท่ัวไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  

- คูมือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 

- ตําราเรียนภาษาไทยและตางประเทศ 

- วิทยานิพนธและงานวิจัย 

- คอมพิวเตอรตั้งโตะเพ่ือสืบคนขอมูล 

 

๑๐,๐๕๕  เลม  

๑,๒๓๐  เลม 

๔๑๕  เลม 

๑,๑๐๑  เลม 

๓  เครื่อง  

 

๒. หองสมุดคณะครุศาสตรเคลื่อนท่ีจัดใหบริการท่ีหองโถง ตึก 

๒๓ 

 

๙๔๕ เลม  

 



๖๐ 

 

- หนังสือท่ัวไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ 

- หนังสือเรียนชั้นอนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษา 

- วารสาร 

- หนังสือพิมพ 

๘๗๓ เลม 

๑๒๔ เลม 

๕ ฉบับ/วัน 

 

 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

๑. หองสมุดสํานักวิทยบริการ (ดังตารางดานลาง) 

๒. หองประชุมขุมทองวิไล 

๓. สนามกีฬาทุงขุมทอง 

๔. โรงพลศึกษา 

๕. สนามกีฬารวมใจ 
 

- หองสมุดสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

หนังสือเกาชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 

งานวิจัย ชั้น ๓ 

ศูนยการศึกษาฯขอนแกน(ภาษาอังกฤษ) 

หองปฏิรูปการศึกษา ชั้น ๒ 

หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 

วารสาร และสิ่งพิมพตอเนื่อง (ลวงเวลา) 

มุมจีนศึกษา 

หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 

นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 

วิทยานิพนธ ชั้น ๓ 

หองไทเลย ชั้น ๑ 

DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 

หองหนังสืออางอิง ชั้น ๓ 

ศูนยการศึกษาฯขอนแกน(ภาษาไทย) 

สิ่งพิมพรัฐบาล ชั้น ๓ 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ 

วิทยานิพนธ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 

สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 

มุมตลาดหลักทรัพย ชั้น ๑  

๒๘,๖๐๘  เลม 

๔,๓๒๑  เลม 

๓๘๙   เลม 

๒๗๙ เลม 

๓,๙๙๑  เลม 

๗๙๖  เลม 

๒๕๓  เลม 

๑๒,๓๖๒ เลม 

๒,๗๙๓  เลม 

๖,๒๑๔  เลม 

๒๘๕  เลม 

๑,๘๗๔  รายการ 

๒,๕๕๒  เลม 

๑๓,๖๕๗  เลม 

๓๔๒  เลม 

๙๙๒  เลม 

๘๔๐  เลม 

๑,๓๒๕ เลม 

๖๖  เลม 

ใชทรัพยากรรวมกัน

ในคณะ 

 

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)


๖๑ 

 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 

วารสาร และสิ่งพิมพตอเนื่อง 

วิทยานิพนธ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 

ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 

มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

๖๐,๖๘๓  เลม 

๑๗๒  เลม 

๒,๒๔๗  เลม 

๔๐๓  เลม 

๔๖๖  เลม 

 

๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

บริหารจัดการโดยประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา

เอกสาร หนังสือ ตํารา หรือฐานขอมูลตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของอาจารยและนักศึกษาได

ศึกษาคนควา 

สําหรับหองสมุดคณะครุศาสตรซ่ึงเปนหองสมุดยอยก็ตองจัดหาหนังสือ ตําราและสื่อการสอน

ตางๆ เพ่ือใหบริการอาจารยและนักศึกษาดวย 

นอกจากนี้ยังใหคณะครุศาสตรประสานงานกับคณะอ่ืนๆ ซ่ึงทุกคณะมีหองสมุดบริการอาจารย

และนักศึกษาตนเองอยูแลว ใหอนุเคราะหนักศึกษาและอาจารยของคณะครุศาสตรไดเขาศึกษาหาความรูได

จากหองสมุดคณะตางๆ ไดดวย 

 

 

๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ไดจากการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี

มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีคณะจัดให นอกจากนั้นยังประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ี

มีตอการใหบริการดานวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนและบริการตางๆ ท่ีคณะจัดใหอีกดวย 

 

๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 

(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขา

ศึกษาศาสตร(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน

การเปดสอนใน   แตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน 

X X X X X 

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)


๖๒ 

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 

๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอย

ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

 X X X X 

(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

คําแนะนําดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู 

X X X X X 

(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครูครบถวน

ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/ นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑประเมิน

ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยางนอย

รอยละ ๓๐ ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา 

    X 

 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป 



๖๓ 

 

หมวดท่ี ๘  

การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

 กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเน้ือหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการ
สอนในทุกรายวิชา 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทําเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและตองออกฝกประสบการณ

วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จํานวน ๑ ป
การศึกษาโดยปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูทุกอยางเสมือนเปนครูประจําการคนหน่ึงในสถานการณจริงในสถานศึกษา
อยางตอเน่ืองกัน เปนเวลาอยางนอย ๑,๐๘๐ ชั่วโมง ซึ่งจะเปนชวงเวลาท่ีอาจารยจะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจน
ติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวาสามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่ง
จะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ขอ ๗ โดย

คณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 
๑ คน ท่ีไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให
ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก ๕ ป 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูล การสัมมนาและการประชุม ผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและผูใชบัณฑิต จะทํา
ใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาสามารถ
ท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันที ซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอยในการปรับปรุงยอยน้ันควรทําได
ตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ันจะกระทําทุก ๕ ป ท้ังน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 



๖๔ 
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๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

  (๑) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

   English Speaking and Listening Skills 

   พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนาและขอความสั้นๆ แลวจับใจความ ใช

ประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว (เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน 

การจางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคย

หรือทําเปนประจํา ใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย โดยใช

ภาษา น้ําเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรูถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนน

กระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติ

ทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ 

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

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

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

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

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

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

emphasis on speaking, listening, reading, and writing, practice communication skills, inquiry, search for 

information, and practice in communication through several different situations   
 

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

   Thai for Communication 

 ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห และสรุปประเด็นหลักจาก

เรื่องท่ีฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตางๆ ระดับของภาษา การใชน้ําเสียงในการพูด

สื่อสาร อานออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตางๆ เขียนผลงานประเภทตางๆ ตาม

หลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อานและเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 

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

things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in 

various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 

orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types of 



๖๗ 
 

works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, reading 

and writing 
 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     ๓(๒-๒-๕) 

   English Usage for Communication 

  เขาใจขอมูลท่ีไดจากการฟงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา การสนทนา คําบรรยาย 

บันทึกขอเท็จจริงโดยใชภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ ใหคําแนะนํา ใหเหตุผลและ

กลาวรองทุกขได สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรูสึก เลาประสบการณของตนเอง โตแยงและให

เหตุผล นําเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวขอท่ีคุนเคยและสรุปขอมูลได อานเพ่ือหาใจความสําคัญและจับประเด็น

อยางรวดเร็วและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน เขียนรายงานในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด 

ความฝนและเขียนจดหมายท่ีเปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟง พูด อาน 

เขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

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

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

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

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

presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use reading 

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

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

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

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

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

   English for Professional Purposes  

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ โตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติ

โตตอบกับผูพูดท่ีเปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความเครงเครียด สรางถอยคําท่ีชัดเจนและมีความละเอียดใน

หัวขอท่ีหลากหลาย โดยมีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความซับซอนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

อธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหาเฉพาะท่ีมีความไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผาน

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

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 

 



๖๘ 
 

  (๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ        ๓(๒-๒-๕) 

   Aesthetics 

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรํา

วงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 

ปฏิบัติการรําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงาน

ทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก 

เวที สื่อการเรียนรู และแฟมผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงานและวิพากษผลงานศิลปะ 

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) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองท่ีเขมแข็ง       ๓(๒-๒-๕) 

    Potency Citizenship 

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และการอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติ

ตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณและวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งและเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาท่ี

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 



๖๙ 
 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น     ๓(๒-๒-๕) 

    The King Wisdom for Local Development     

ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนในชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วิเคราะห

ยุทธศาสตรฉลาดรูเพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและรวมมือ

กันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขาย 

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) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ      ๓(๒-๒-๕) 

    Health Promotion and Care 

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ 

และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ

ทางกาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะในดานท่ีสําคัญ  

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

importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create and 

arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 

and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of main 

issue   
 

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

    21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนา

ทักษะท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 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 

 

 

 



๗๐ 
 

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

  Logical thinking 

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ 

การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใชแนวทางไดอยาง

เหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได 

 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 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ๑.๑ กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ        ๑(๐-๒-๑) 

  Individual Development Plan 

จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู 

คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง  

เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู  (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

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 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  ๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers           

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความ

เปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธา

ของผูเรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

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 

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

 Curriculum Development                                  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี

สอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใชและประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรู

พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา

หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและท่ีเก่ียวของ หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมใน

การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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 

 



๗๒ 
 

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

  Instructional Science 

วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารู

คิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใสและยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัด

กิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน  

บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใช

ความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณา

การสื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผูเรียน การบริหาร

จัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงม่ันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners 

to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 

individual differences among students, creating activities and learning atmosphere for 

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

knowledge, content, curriculum, teaching science and digital technology in instruction by 

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

integrated instruction,  integrated instruction on sufficiency economy philosophy, content 

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

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

management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; 

to be a responsible and committed person in developing learners full fil their potential   
 

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

                      และการเรียนรู  

Innovation and Information Technology for Educational Communication     

and Learning 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจดัการเรยีนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือใหสามารถเลือกและประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ



๗๓ 
 

จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู      ๓(๒-๒-๕) 

 Learning Measurement and Evaluation             

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัด

และประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรคและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี 

มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate 

to the subject matter, context, individual difference of learners, and learners with special 

needs, reflect the evaluation result for learner development and quality development of 

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

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

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

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

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

up to date 
 

 

 



๗๔ 
 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู     ๓(๒-๒-๕)

   Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แกปญหาเพ่ือพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบ

การวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหา

คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

ผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความ

รอบรูและทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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  จิตวิทยาสําหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 

  Psychology for Teacher       

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให

คําปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู การสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย ผูเรียนท่ีมีความตองจําเปนพิเศษ แนวทางการใหคําปรึกษากับ

ผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงม่ันพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ 

ความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและ

ผูเก่ียวของ เพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนา

ตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 



๗๕ 
 

Principle, concept, theory, developmental psychology, educational 

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

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

learning management for learners with special needs, analyze, solve problems, apply, design 

learner behavior management to develop learners according to their potential and ages, 

explore the case studies and the reflective practice to design learner assistant and 

development based on individual ability of each learner, persist to develop learners with 

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

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

learner development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher 

who is proficient, smart, and up to date 

 

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

 Education Administration and Quality Assurance in Education                                     

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

สถานศึกษา ดวยองคความรูทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอบานเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีงานทํา มีอาชีพ เปน

พลเมืองดี รอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 

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

preparation of plans and educational development programs and communities, design; 

implement the quality assurance in education work that is consistent with educational 

institutions. With knowledge of educational administration,  information system for school 

administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to 

create immunity for learners, educational management of educational institutions at each 

level and type of education by using a variety of learning management processes to 

develop oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, work, career, 

good citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace 

with changes 

 

 



๗๖ 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร       ๓(๒-๒-๕) 

  Language for Communication 

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง 

เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด 

การเขียนและภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

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  

 

๑.๒ กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑           ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 1   

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบทหนาท่ีครูผูสอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา เขาใจบริบท

ชุมชน รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบของ

การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังในและ

นอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการ

เรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ 

(AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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

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



๗๗ 
 

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 
 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒            ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 2 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การ

วัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับผูปกครอง

ในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนา

ตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก 

เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูใน

สถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู 

(PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

knowledge in educational administration, innovation design, implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of education, manage quality learning and create a learning 

atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have 

desirable characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional 

teacher who is able to adjust to keep up with the change of both professional teaching and core 

major sciences, participate in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom 

and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 



๗๘ 
 

reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning 

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

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๓            ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 3   

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน

จากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปน

รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา

ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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

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

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

students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 

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

problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 

methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves 

from participating in activities that promote professional progress, projects related to 

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

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

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

develop oneself to keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑          ๖(๕๔๐) 

  Internship 1    

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒          ๖(๕๔๐) 

  Internship 2    

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการ

เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

๒.๑ กลุมวิชาเอกบังคับ 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒   สุนทรียภาพทางนาฏศิลป      ๓(๒-๒-๕) 

  Aesthetic of Dance 

  ประวัติความเปนมา ลักษณะและประเภทของการแสดง โขน ละคร ระบํา รํา ฟอน และ

นาฏศิลปพ้ืนเมือง อภิปราย  เปรียบเทียบ วิเคราะหลักษณะท่ีนิยมวาดีงามในดานลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง 

และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหา 

  History, characteristics, and types of performances, Khon, drama, dance, and 

folk dance, discussion, comparison, and analysis of popular characteristics that are 

aesthetically of dance in the style of dance, and music melody. Organizing activities in 

accordance with the content. 

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒  พิธีไหวครูทางนาฏศิลป       ๓(๒-๒-๕) 

 Ritual for Thai Drama Teachers 

  ท่ีมาและความสําคัญในพิธีกรรมของพิธีไหวครู ความหมายของเพลงหนาพาทยท่ีใชในการ

ประกอบพิธีไหวครู ข้ันตอนการประกอบพิธีไหวครู ปฏิบัติพ้ืนฐานนาฏยศัพท ภาษาทานาฏศิลป  ขนบจารีต

ทางนาฏศิลป และฝกปฏิบัติรําเพลงชา เพลงเร็ว (ระบํา) หรือ เพลงชา เพลงเร็ว (ตัด)  

  The origin and importance of the ritual of the Wai Kru ceremony, the meaning 

of the songs used in the ceremony of Wai Kru, Wai Kru ceremony process, practice basics of 

Than Natayasab, tradition and custom of dancing art, and practice of slow dance, fast music 

(dance) or slow and fast music (cut).  
 

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒  ทักษะนาฏศิลปไทย       ๓(๒-๒-๕) 

 Skill Classical Dance 

  ประวัติความเปนมา  องคประกอบการแสดง กระบวนทารํา  ฝกปฏิบัติการรําแมบทใหญ แมบทเล็ก  

  History of classical dance, elements of performance, body movement, dance 

practice of Mae Bot Yai and Mae Bot Lek. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒  การออกแบบเครื่องแตงกายและแตงหนา     ๓(๒-๒-๕) 

 Costume Design and Make – up 

   ประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการออกแบบเครื่องแตงกาย  

การแตงหนาในสมัยตาง ๆ วิธีการแตงกายละครไทย  ลักษณะ การแตงหนา  ฝกการแตงกายละครไทย  

แตงหนารูปแบบตาง ๆ  สรางสรรคผลงาน  การประดิษฐเครื่องแตงกาย  

 History, importance, basic knowledge of costume design principles, make-up 

in various times, Thai drama dressing, and makeup styles. Practicing Thai drama dress and 

various make-up styles, creating works and costume fabrication. 

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒  ระบํามาตรฐาน        ๓(๒-๒-๕) 

 Rabammartrathan Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง ลักษณะเฉพาะของระบํามาตรฐาน ฝกปฏิบัติ 

ชุด ระบํากฤดาภินิหาร ระบําเทพบันเทิง ระบําดาวดึงส   ระบํายองหงิด ระบําพรหมาสตร ระบําสี่บทโดยเลือก

ฝกปฏิบัติตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน   

History, performance elements, characteristics of the standard dance 

practice. Practicing Krisada Abhinihan dance, Dao Daeng dance, Yong Ngid Brahma dance, 

Four-lesson dance, by choosing to practice as appropriate and design a plan for learning 

activities to develop learners. 
 

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒  นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับครู      ๓(๒-๒-๕) 

 Basic Thai dance for Teachers 

  ความรูพ้ืนฐาน หลักทฤษฎี และการปฏิบัติทานาฏยศัพท ภาษาทา ทักษะการเคลื่อนไหว  

และฝกปฏิบัติทารําการแสดงนาฏศิลปไทย ชุดการแสดงรําวงมาตรฐาน ระบําดอกบัว  รําเชิญพระขวัญ รํา

อธิษฐาน และเพลงปลุกใจหรือเพลงอ่ืนตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน  

  Basic knowledge, principles, theory and practice of dance language 

vocabulary, posture, movement skills, and practicing Thai dance performances, a set of 

standard dance performances, Lotus dances, Chern Phra Khwan dance, Atisthan (prayer) 

dance, and arousing music or other songs as appropriate, and design plans for learning 

activities to develop learners. 
 

 

 



๘๓ 
 

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒  การจัดการเรียนนาฏศิลปในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

 Performing Arts in Elementary School and Secondary School 

  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมวิชานาฏศิลประดับประถมและมัธยมศึกษา ศึกษา

เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบ

การสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมวิชาเฉพาะ การพัฒนาสื่อและ

แหลงการเรียนรูการใชเทคโนโลยีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูการวางแผนการจัดการเรียนรูแนวโนมของ

การจัดการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูโดยใชการวิจัย การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ

จําลองและสถานการณจริง  

   Analyze the curriculum of schools in elementary and secondary dance 

arts, study course documentation, learning psychology and developmental psychology of 

primary and secondary children, teaching styles, teaching methods and teaching techniques, 

guidelines for organizing learning activities in specific subjects, media development and 

learning resources, use of technology, learning assessment and evaluation, planning learning 

management, trends in learning management and learning development using research, 

practice in learning management in simulated situations and real situations. 
 

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง     ๓(๒-๒-๕) 

 Acting Plays Criticism 

 รูปแบบ องคประกอบการแสดง การแสดงละครไทยและละครรวมสมัยท้ังในอดีตและปจจุบัน

วิเคราะหวิจารณอภิปรายลักษณะของการแสดง  

  Formats, elements of performance, Thai drama and contemporary drama 

performances, both past and present, analysis, critiques, discussion of the nature of performance. 
 

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒  รําหนาพาทย        ๓(๒-๒-๕) 

Na  Pat  Dance  

  ประวัติความเปนมา  องคประกอบ กระบวนทารํา โอกาสท่ีใช  และฝกปฏิบัติทารําเพลง 

หนาพาทย เพลงเชิด - เสมอ   เพลงชุบ-ลา  เพลงสาธุการ เพลงตระนิมิต เพลงชํานาญ เพลงตระบองกัน เพลง

บาทสกุณี  

 History, composition, dance steps, opportunity of usage, and practices of 

dances, Pleng Na Pat songs, Cherd-Samer song, Chub-la song, Tra Nimit song, Chamnan song, 

Tra Bong Kun song, and Baht Sakunee. 



๘๔ 
 

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒  นาฏยประดิษฐ        ๓(๒-๒-๕) 

 Choreography 

  สืบคนวิเคราะห เรียนรู ความรูท่ัวไป แนวคิด องคประกอบการแสดง    ศึกษาตัวอยางงาน

นาฏยประดิษฐของบูรพาจารย สรางสรรคงานดานการแสดง และนําเสนอออกมาในรูปแบบของการแสดง 

  Search, analyze, and learn general knowledge, concepts, and elements of 

performances studies of work examples of inventor teachers, creative work in acting and 

presented in the form of performances 
 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒  การวิจัยดานนาฏศิลป       ๓(๒-๒-๕) 

 Dance Research 

  ระเบียบวิธีวิจัย  แนวคิด  จุดมุงหมาย  วิธีดําเนินการ  การวิเคราะห  สังเคราะห  และ

สรุปผลการศึกษาคนควา  และนําเสนอเปนรายงานการวิจัยพรอมวีดิทัศนบันทึกทารํา 

Research methodology, concepts, purposes, methodology, analysis, 

synthesis and conclusion of research, and presenting as a research report with video 

recording. 
 

๑๔๔๓๓๐๖-๖๒  การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป     ๓(๒-๒-๕) 

Management for Performance   

 บริหารจัดการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป บทบาทหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การแสดง การจัดงบประมาณ บทบาทของงานนาฏศิลปในเชิงพานิชย การดําเนินธุรกิจดานนาฏศิลป และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

  Management, writing of performing arts projects, roles, duties and individuals 

involved in the performance, budgeting, the role of commercial dance, performing a dance 

business, and related laws. 

 

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา      ๓(๒-๒-๕) 

 Variety Shows 

  ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  องคประกอบในการจัดการแสดงและ

ปฏิบัติการจัดการแสดงวิพิธทัศนานําสูสาธารณชน  

  Meaning, significance and principles of organizing variety shows, elements in 

organizing performances and performing various shows to the public. 



๘๕ 
 

๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศิลป      ๓(๒-๒-๕) 

Seminar for Dance  

  ศึกษากระบวนการ  ข้ันตอนการจัดสัมมนา  รูปแบบ  และจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

ทางดานนาฏศิลป เพ่ือสรางกระบวนการคนหา องคความรูดานนาฏศิลปในเรื่องท่ีสนใจ  

Study the process, procedures for organizing seminars, formats, and organizing 

academic seminars on dance to create searching process, dramatic knowledge in the 

subjects of interest. 

 

๒.๒  กลุมวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒ การละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป    ๓(๒-๒-๕) 

 Drama and Important Person in Dance 

  ประวัติความเปนมา  องคประกอบ  รูปแบบ  ลักษณะ  และวิธีการแสดงละครไทย ศึกษา

ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิลป  

History, components, formats, characteristics, and methods of Thai drama 

performance. Study the history and work of important people in the dance industry.    
 

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมืองส่ีภาค และการแสดงทองถิ่น    ๓(๒-๒-๕) 

 Four-region dance performances and local performances 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง และลีลา  ทารํา ตลอดจนโอกาสท่ีใชในการแสดง  

ฝกปฏิบัติและจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสี่ภาคและการแสดงทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิต  

  History, elements of performances and dance styles as well as performing 

opportunities, practice and organize four-region dance performances and local performances 

in accordance with values and way of life. 
 

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคด ี       ๓(๒-๒-๕) 

 Archaeology Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง ฝกปฏิบัติระบําโบราณคดีชุด ระบําทวารวดี   ระบํา

ศรีวิชัย ระบําสุโขทัย ระบําลพบุรี ระบําเชียงแสนและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  



๘๖ 
 

  History, performance elements, practicing archeological dance of Dvaravati 

dance, Sriwichai dance, Sukhothai dance, Lop Buri dance, Chiang Saen dance, and design of 

learning activity plan for student development. 
 

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเดี่ยวรําคู        ๓(๒-๒-๕) 

 Solo Dance and Double Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบของการแสดง ฝกปฏิบัติรําเดี่ยวตามความเหมาะสม ชุด 

ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายพราหมณ  มโนราหบูชายัญ  พลายชุมพลแตงตัว และฝกปฏิบัติรําคู ตามความ

เหมาะสม ชุด พระลอตามไก  พระรามตามกวาง  พลายบัวเก้ียวนางตานี รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และออกแบบ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรําเดี่ยว รําคู เพ่ือพัฒนาผูเรียน  

  History, elements of performance, practicing solo dance as appropriate as 

Chui Chai Benkai dance, Chui Chai Brahman dance, Manohra sacrifice dance, and Plai 

Chumphon Dress-up dance.  Practicing of double dances as appropriate on Phra Lor Tam Kai 

dance, Phra Ram Tam Kwang, Phoea Bua and Mrs. Tani, and Rojana dance. Designing a plan 

to organize activities for learning single dance, double dance to develop learners. 
 

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับนาฏศิลป     ๓(๒-๒-๕) 

 Design Technology for Dance 

  ความหมาย ประเภทและประโยชนของสื่อการสอนนาฏศิลป  การเลือกใชสื่อการสอนท่ี

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา การวิเคราะหเนื้อหา การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร การสืบคนขอมูลทางดาน

การแสดง และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสื่อ  

  Meaning, types and benefits of dance teaching media, selection of teaching 

materials that are appropriate for the subject matter, content analysis, design, development, 

dissemination and searching performances information, and using computer programs for 

media creation. 
 

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒  นาฏศิลปเปรียบเทียบ       ๓(๒-๒-๕) 

 Comparative Dance 

 ความรูพ้ืนฐาน ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปตะวันออก ตะวันตก และนาฏศิลปอาเซียน  

วิเคราะห เปรียบเทียบองคประกอบของการแสดง หนาท่ี  การปฏิสัมพันธ  รูปแบบการแสดง ฝกปฏิบัติให

สอดคลองตามความเหมาะสมรวมท้ังและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน  



๘๗ 
 

  Basic knowledge, history of Eastern and Western dance, ASEAN dance, 

comparative analysis of elements of acting, roles, interaction, show style, practice to be 

consistent as appropriate, as well as designing a learning activity plan to develop learners.  
 

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒  ระบําเบ็ดเตล็ด        ๓(๒-๒-๕) 

Variety Dance 

ประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด  ดนตรี  การขับรอง  เครื่องแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีท่ีใช

แสดง   ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ดตางๆ 

   History of variety dance in music, vocal, costumes and occasions and places 

of performance, performing variety dance. 
 

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒  การออกแบบเพลงดนตรีและการขับรองเพ่ือการแสดง   ๓(๒-๒-๕) 

Song and Music Designing for Performance 

องคประกอบของดนตรี  เอกลักษณของเพลงในการแสดงประเภทตางๆ หลักการขับรอง  

เทคนิคการตัดตอเพลง และออกแบบเพลงประกอบการแสดง                   

   Elements of music, unique characteristic of songs for different types of 

performances, vocal principles, song editing techniques and designing songs for 

performance.   
 

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒  เพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 

  Performance of Thai Vocal Music in Curriculum of Elementary Schools   

  and Secondary School 

ขับรองเพลงไทยและเพลงอ่ืนๆท่ีใชในการประกอบการแสดงเหมาะสม ในระดับประถมและ

มัธยมศึกษา 

   Classical Thai music vocal for Performance in Elementary curriculum  and 

Secondary curriculum. 
 

๑๔๔๒๓๐๑-๖๒  การจัดการแสดงในโรงเรียน      ๓(๒-๒-๕) 

  Variety Show in School 

รูปแบบการจัดการแสดงในโรงเรียน หนาท่ีในการจัดการแสดง  ละคร ระบํา รํา ฟอน  การ

แสดงพ้ืนเมือง ท้ังบนเวทีและการแสดงกลางแจง พรอมรูปแบบขบวนแห ปฏิบัติการเขียนบทและตัดตอบทเพ่ือ

การแสดง 

   Forms of performances in schools, roles in producing performances, plays, Ra 

Bam, Ram, Fon (Thai Folk Dance) including on-stage and outdoor performances and 

procession, working playwriting for performance. 



๘๘ 
 

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒  องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที    ๓(๒-๒-๕) 

Fundamental Play Production and Stagecraft 

องคประกอบ เทคนิคการสรางละคร หนาท่ีของบุคลากร  ความสัมพันธขององคประกอบกับ

การสรางละคร และศิลปะเก่ียวกับองคประกอบของเวทีแบบตางๆ สรางฉากจําลอง การใชแสง  สี เสียง 

ประกอบการแสดง และปฏิบัติงานบนเวที 

   Elements, techniques for creating drama, individual duties, relationships 

among elements of drama production and arts regarding elements of stage performance, 

creating scene, using light and sounds for performance and roles of working on the stage. 

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒  ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์   ๓(๒-๒-๕) 

Characters and Places in Ramkian 

                 ประวัติตัวละคร เรื่องรามเกียรติ์ สถานท่ีสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์ พงศวดารตางๆในเรื่อง

รามเกียรติ์โดยละเอียด และจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความเหมาะสม 

   Historical background of characters in the epic Ramayana, important places in 

Ramayana, legends of Ramayana in detail and Organize activities accordingly. 
 

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒  วรรณคดีการละคร           ๓(๒-๒-๕) 

Thai Dramatic Literature 

ความรูดานวรรณคดีท่ีนํามาใชในการแสดงละครของไทย สมัยอยุธยาถึงปจจุบัน วิเคราะห  

อภิปราย องคประกอบตางๆ คุณคาทางวรรณคดีตอวงการละคร และวิเคราะหวรรณกรรมของไทย 

        Literature  Knowledge  used in Thai dramas since Ayutthaya period up to 

present, analyzing and discussing about different types of artwork elements and literature  

values in Thai Drama and analyzing thai literature.  
 

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒  นาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก      ๓(๒-๒-๕) 

Drama and Music for Children 

ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก พัฒนาการและความตองการ 

ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยตางๆ  โครงสรางหลักการเขียนบทละครสําหรับเด็ก หลักการจัดนาฏศิลปและ

ดนตรีสําหรับเด็ก ฝกความคิดริเริ่มสรางสรรคและประดิษฐทารํา แตงเรื่องสั้น และการเขียนบทละครและ

ดนตรีสําหรับเด็ก  การเขียนบทใหสัมพันธกับวิชาตางๆ ตามหลักสูตร 

   Definition and importance of Thai performing arts and Music for children, 

development and needs, activities for children in different ages,  structure of playwriting for 

children, principles performing arts and Music for children, practicing creative thinking skill 



๘๙ 
 

and creating dances, writing short stories and playwriting for children including how to write 

a play that links to the other subject contents in the curriculum. 
 

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒  นาฏศิลปบูรณาการ       ๓(๒-๒-๕) 

Apply Performing Arts 

   รูปแบบการนําทฤษฎีนาฏศิลป บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตามหลักสูตร และจัด

กิจกรรมใหสอดคลองตามความเหมาะสม   

   Applying theoretical knowledge of performing arts into different subjects in 

the curriculum organize activities accordingly . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

สาระสําคัญในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง 

 

โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเปน ๑๔๒ หนวยกิต มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ตามตารางดานลาง 

 

รายการ โครงสรางหลักสูตรเดิม 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โครงสรางหลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก.หมวดศึกษาท่ัวไป 

    กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

    กลุมวิชามนุษยศาสตร 

    กลุมวิชาสังคมศาสตร 

    กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 

    กลุมวิชาชีพครู   

        วิชาชีพครูบังคับ 

        วิชาชีพครูเลือก 

        วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    กลุมวิชาเอก 

        วิชาเอกบังคับ 

        วิชาเอกเลือก 

        วิชาการสอนวิชาเอก 

        เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 

๑๐ 

๖ 

๖ 

๘ 

๑๓๐ 

๕๐ 

๓๔ 

๒ 

๑๔ 

๘๐ 

๕๘ 

๑๒ 

๖ 

๔ 

๖ 

๓๐ 

๑๒ 

๓ 

๖ 

๙ 

๑๐๖ 

๔๓ 

๒๘ 

- 

๑๕ 

๖๓ 

๔๒ 

๒๑ 

- 

- 

๖ 

จํานวนหนวยกิตรวม (นก.) ๑๖๖ ๑๔๒ 



 

๙๒ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

๑.ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานาฏศลิป  

Bachelor of Education Program in  Dramatic Arts 

๑.ชื่อหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานาฏศลิป 

Bachelor of Education Program in  Dramatic Arts 

คงเดิม 

๒.ชื่อปริญญา 

ครุศาสตรบัณฑติ (นาฏศิลป) 

ค.บ. (นาฏศิลป)  

Bachelor of Education (Dramatic Arts) 

B.Ed. (Dramatic Arts) 

 

๒.ชื่อปริญญา 

ครุศาสตรบัณฑติ (นาฏศิลป) 

ค.บ. (นาฏศิลป)  

Bachelor of Education (Dramatic Arts) 

B.Ed. (Dramatic Arts) 

 

๓.  โครงสรางหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                 ๓๐ หนวยกิต 

      (๑) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไมนอยกวา             ๑๐ หนวยกิต    

      วิชาบังคับ                                                                ๖ หนวยกิต 

รหัส              รายวิชา                                                             หนวยกิต 

๐๐๐๑๑๐๑    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                        ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา                               ๒(๒-๐-๔) 

       

 

 

๓.  โครงสรางหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                               ๓๐ หนวยกิต 

     (๑) กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสือ่สาร ไมนอยกวา           ๑๒ หนวยกิต    

     วิชาบังคับ                                                             ๑๒ หนวยกิต 

รหัส                  รายวิชา                                                       หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ                    ๓(๒-๒-๕)

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

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                        ๓(๒-๒-๕) 

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

   

 

 

- ปรับช่ือวิชาใหมทุกวิชา 

- จํานวนหนวยกิตคงเดิมแต

ปรับเหลือ ๑๐ วิชา แตละวิชา

จํานวน ๓ หนวยกิต 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมทุก

วิชา 

- รายวิชาใหม ๖ วิชา 

- รายวิชาท่ีตัดออก ๒๐ วิชา 



 

๙๓ 

 

 

 

 

 

    วิชาเลือก                                                                   ๔ หนวยกิต 

รหัส             รายวิชา                                                              หนวยกิต 

๐๐๐๑๑๐๔   การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔)                       

                  ในชีวิตประจําวัน    

๐๐๐๑๑๐๕   การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔)       

                  ในชีวิตประจําวัน 

๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔)       

๐๐๐๑๑๐๗   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                      ๒(๒-๐-๔)  

  วิชาเลือก                                                                  - หนวยกิต 

 

(๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา                                    ๖ หนวยกิต 

   วิชาเลือก                                                                    ๖ หนวยกิต 

รหัส            รายวิชา                                                               หนวยกิต 

๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม                  ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                   ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                    ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ          ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง          ๒(๒-๐-๔) 

(๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา                                 ๓ หนวยกิต 

  วิชาบังคับ                                                                ๓ หนวยกิต 

รหัส                  รายวิชา                                                     หนวยกิต 

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

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 



 

๙๔ 

 

 

 

 (๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา                                     ๖ หนวยกิต 

    วิชาเลือก                                                                    ๖ หนวยกิต 

รหัส            รายวิชา                                                                หนวยกิต 

๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย          ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจาํวัน          ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                 ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน                    ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน                               ๒(๒-๐-๔)  

(๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา      ๘ หนวยกิต 

               วิชาเลือก                                                         ๘ หนวยกิต 

๐๐๐๔๑๐๑   การคิดและการตัดสินใจ                                       ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๒   เทคโนโลยีคอมพวิเตอร                                  ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๓   การออกกาํลังกายเพือ่สุขภาพ                                       ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๔   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต                    ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๕   วิทยาศาสตรเพื่อสุขภาพ                                               ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับส่ิงแวดลอม                                  ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบํารุงรักษาเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน                   ๒(๒-๐-๔) 

๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในชีวิตประจําวัน                    ๒(๒-๐-๔) 

(๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา                                  ๖ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ                                                                ๖ หนวยกิต 

รหัส                  รายวิชา                                                     หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองท่ีเขมแข็ง                                         ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                ๓(๒-๒-๕) 

 

 

 

 

(๔) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ                                                                ๙ หนวยกิต 

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสรางเสรมิและดูแลสุขภาวะ                        ๓(๒-๒-๕) 

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

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคดิเชิงเหตผุล                                         ๓(๒-๒-๕) 

 

 



 

๙๕ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ๑๓๑   หนวยกิต 

   (๑) กลุมวิชาชีพครู                                                     ๕๐   หนวยกิต 

          ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                            ๔๔   หนวยกิต 

๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                         ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๑๔๑๐๕   ความเปนครู                                    ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสตูร                                ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๓๒๐๒   การจดัการเรียนรูและการจัดการในช้ันเรียน                    ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ                             ๓(๒-๒-๕) 

                  ทางการศึกษา  

๑๐๔๓๔๐๑   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู                      ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๔๔๔๐๔   การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู                                     ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                       ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาสําหรับคร ู          ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคณุภาพการศึกษา                                 ๒(๑-๒-๓) 

๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยสาํหรับครู                           ๒(๑-๒-๓) 

๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษสําหรบัครู                                           ๒(๑-๒-๓) 

          ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                             ๖     หนวยกิต 

รหัส             รายวิชา                                                               หนวยกิต 

๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                           ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๑๓๑๐๔   การจดัการแหลงการเรยีนรูและภมูิปญญาทองถ่ิน              ๒(๑-๒-๓) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                          ๑๐๓ หนวยกิต 

   (๑) กลุมวิชาชีพครู                                            ๔๓ หนวยกิต 

         ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                 ๒๘ หนวยกิต 

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

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ                       ๓(๒-๒-๕) 

                       และจิตวิญญาณความเปนคร ู

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

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

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ๓(๒-๒-๕) 

                      การศึกษาและการเรยีนรู 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                        ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาสําหรบัครู                                         ๓(๒-๒-๕) 

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

                       คุณภาพการศกึษา  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการสือ่สาร                                       ๓(๒-๒-๕) 

           ๑.๒  วิชาชีพครูเลือก                                          -  หนวยกิต 

 

 

- ปรับหนวยกิตวิชาชีพครูบังคับ 

เปน ๓(๒-๒-๕) ทุกวิชา ยกเวน

วิชาครุนิพนธ ๑(๐-๒-๑) 

- ปรับคําอธิบายรายวิชาทุกวิชา 

- รายวิชาใหม ๑ วิชา 

- รายวิชาท่ีตัดออก ๑๗ วิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัดออกจากหลักสูตร 

 

 

 



 

๙๖ 

 

๑๐๒๓๒๐๔   การจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด                    ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน                                              ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๒๔๒๐๕   การจดัการเรียนรูตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียง    ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผานระบบเครือขาย                   ๒(๑-๒-๓) 

                  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                             ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๓๓๓๐๔   การสรางและนําเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพ่ือการศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                               ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย                                   ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสัมพันธสําหรับครู                                           ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปญญาศึกษาสาํหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                    ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบรหิารการศึกษา                               ๒(๒-๐-๔)

๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผูนํา                                             ๒(๒-๐-๔)

๑๐๙๒๑๐๙   ผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบ้ืองตน                                 ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพ่ือการเรียนรูสาํหรับครู                             ๒(๑-๒-๓) 

๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                               ๒(๑-๒-๓) 

 

 

 

 

 



 

๙๗ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

        ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         ๑๔  หนวยกิต 

รหัส             รายวิชา                                                               หนวยกิต 

๑๐๐๔๘๐๑   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑                             ๑(๖๐) 

๑๐๐๔๘๐๒   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒                       ๑(๖๐) 

๑๐๐๕๘๐๑   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                        ๖(๕๔๐) 

๑๐๐๕๘๐๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒               ๖(๕๔๐) 

 

 

           ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                  ๑๕  หนวยกิต 

รหัส                  รายวิชา                                                     หนวยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๑                    ๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๒                    ๑(๙๐)  

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๓                    ๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           ๖(๕๔๐)     

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                           ๖(๕๔๐)     

 

- ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวาง

เรียน ตั้งแตป ๑–๓ และ

ปฏิบัติการสอนในช้ันปท่ี ๔ ท้ัง 

๒ ภาคการศึกษา 

- รายวิชาใหม ๑ วิชา 

 

 

  



 

๙๘ 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 

๒.๒) กลุมวิชาเอก ไมนอยกวา    ๘๐ หนวยกิต 

 วิชาเอกบังคับ    ๕๘ หนวยกิต 

รหัส            รายวิชา    หนวยกิต 

๑๔๔๑๑๐๗  นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับคร ู  ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๖  ดนตรีและการแสดงทองถ่ิน  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๒๑๐๗   การจดัการแสดงในโรงเรียน  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๑๑๐๑  พิธีไหวครูนาฏศิลป    ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๑๑๐๔  ทักษะนาฏศิลปไทย   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๓๑๐๑  สุนทรียภาพทางนาฏศิลป   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๔  ระบําเบ็ดเตล็ด    ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๔๑๐๑  รําเดี่ยว รําคู    ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๓๑๐๓   หนาพาทย      ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๒   การแสดงพ้ืนเมือง   ๒(๑-๒-๓) 

 

    ๒.๒) กลุมวิชาเอก     ๖๓ หนวยกิต 

  

รหัส                 รายวิชา    หนวยกิต 

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับคร ู  ๓(๒-๒-๕) 

 

 

๑๔๔๒๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงในโรงเรียน  ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒ พิธีไหวครูนาฏศิลปไทย  ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒ ทักษะนาฏศิลปไทย   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป  ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒  ระบําเบ็ดเตล็ด   ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเดีย่วรําคู   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒ การรําหนาพาทย   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมืองสี่ภาคและ  ๓(๒-๒-๕) 

  การแสดงทองถ่ิน       

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 



 

๙๙ 

 

๑๔๔๓๑๐๒   ประดิษฐทารํา เตน   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๕  องคประกอบการสรางละครและงานบนเวที ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๓  ออกแบบเครื่องแตงกาย   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๐๕  การจัดการแสดงวิพิธทัศนา  ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๔๑๐๓  วิจัยดานนาฏศลิป   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๑๑๐๒  ลลีาของนาฏศลิปไทย   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๑๑๐๓  ประวัติการละครและบุคคลสําคญั  ๒(๑-๒-๓) 

      ในวงการแสดง                       

๑๔๔๑๑๐๕  ดนตรีเพ่ือการละคร   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๑๑๐๖  วรรณคดีการละคร          ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๑๑๐๘  นาฏศิลปและดนตรใีนหลักสูตร  ๒(๑-๒-๓) 

      ประถมและมัธยมศึกษา  

๑๔๔๒๑๐๑  ระบําโบราณคด ี   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๐๘  นาฏศิลปและดนตรสีําหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๐๔  การแสดงเปนชุดเปนตอน   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒ นาฏยประดิษฐ        ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒ องคประกอบของการสรางละคร ๓(๒-๒-๕) 

  และงานบนเวที   

 

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา  ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒ การวิจัยดานนาฏศลิป  ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒ ระบํามาตรฐาน   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒  การละครไทยและบุคคลสําคญั ๓(๒-๒-๕) 

  ในวงการนาฏศิลป 

 

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒  วรรณคดีการละคร   ๓(๒-๒-๕) 

 

 

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคด ี   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒ นาฏศิลปและดนตรสีําหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕) 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต  

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

วิชาท่ีตัดออก 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวนหนวยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

วิชาท่ีตัดออก 



 

๑๐๐ 

 

๑๔๔๓๑๐๖  เทคโนโลยีเพ่ือการแสดง   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๐๗  นาฏศิลปอาเซียน   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๐๘  ดนตรีและนาฏศิลปบูรณาการ      ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๔๑๐๒  หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง     ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๔๑๐๔  นาฏศิลปตะวันออก-ตะวันตก  ๒(๑-๒-๓) 

 

วิชาเอกเลือก    ๑๒   หนวยกิต 

๑๔๔๒๑๑๑  การแสดง    ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๑๑๐๖  การเคลื่อนไหวบนเวที   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๒๑๐๙  การแตงกายและแตงหนา   ๒(๑-๒-๓) 

 

๑๔๔๒๑๑๐  การขับรองและการแสดง   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๒๑๑๒  ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคญั  ๒(๑-๒-๓) 

      ในเรื่องรามเกียรติ ์

๑๔๔๓๑๐๙  การแสดงหุน    ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๑๑  การเขียนบทละครสาํหรับเด็ก  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๑๒  นาฏศิลปสมัยใหม   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๑๓  ทฤษฎี เทคนิควิทยโุทรทัศน  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๔๑๐๕  ทักษะการประดิษฐนาฏศิลปพ้ืนเมือง ๒(๑-๒-๓) 

      อีสานสรางสรรค 

 

 

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒  นาฏศิลปบูรณาการ   ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเปรียบเทียบ  ๓(๒-๒-๕) 

 

 

 

 

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒ การออกแบบเครื่องแตงกาย  ๓(๒-๒-๕) 

  และแตงหนา   

 

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒  ประวัตติัวละครและสถานท่ีสําคัญ ๓(๒-๒-๕) 

  ในเรื่องรามเกียรติ ์

 

 

 

 

 

 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

 



 

๑๐๑ 

 

 

๑๔๔๔๑๐๖  การออกแบบเพลง ดนตรีและ  ๒(๑-๒-๓) 

      การขับรองเพ่ือการแสดง 

๑๔๔๔๑๐๗  การอานตีความบทละคร   ๒(๑-๒-๓) 

วิชาการสอนวิชาเอก  ๖  หนวยกิต 

๑๔๔๔๖๐๑  การจัดการเรยีนรูวิชานาฏศิลป   ๑๓(๒-๒-๕)       

๑๔๔๔๖๐๒  การจัดการเรยีนรูวิชานาฏศิลป   ๒๓(๒-๒-๕) 

 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  ๔  หนวยกิต 

๑๔๔๑๑๑๐ การดนตรีและการแสดงของไทย  ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๓๑๑๐  ละครสรางสรรค   ๒(๑-๒-๓) 

๑๔๔๔๑๐๘  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน  ๒(๑-๒-๓) 

สําหรับครูนาฏศิลป 

๑๔๔๔๑๐๙  เพลงในหลักสตูรประถมและมัธยมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 

 

 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                            ๖ หนวยกิต 

         ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปดสอน 

โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว ไมเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและตองไมเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสาํเร็จหลักสตูรของ

สาขาวิชาน้ี 

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒  การออกแบบเพลง ดนตร ี  ๓(๒-๒-๕) 

  และการขับรองเพ่ือการแสดง 

 

 

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒ การจัดการเรยีนนาฏศลิปในหลักสตูร ๓(๒-๒-๕) 

  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒  เพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๓๓๐๖-๖๒ การบริหารจัดการแสดงนาฏศลิป ๓(๒-๒-๕) 

๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศลิป  ๓(๒-๒-๕) 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                            ๖ หนวยกิต 

         ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปด

สอน โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว ไมเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปและ

ตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ

หลักสตูรของสาขาวิชาน้ี 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

 

วิชาท่ีตัดออก 

 

รวมสองวิชาเปนหน่ึงวิชา เปลี่ยนรหัส

วิชา ช่ือรายวิชา และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

วิชาท่ีตัดออก 

วิชาท่ีตัดออก 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา และจํานวนหนวยกิต 

รายวิชาใหมหลักสูตร ๒๕๖๒ 

รายวิชาใหมหลักสูตร ๒๕๖๒ 

- คงเดิม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๑ ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                ๒(๒-๐-๔) 

     Thai for Communication 

     ความหมายและความสําคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะการคิด ฟง พูด อาน และเขียน การเลือกใชรูปแบบในการสื่อสารได

อยางเหมาะสม บูรณาการความรูเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิต ไดอยางมี

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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                ๓(๒-๒-๕) 

                     Thai for Communication         

          ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ 

วิเคราะห และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องท่ีฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสาร

เชิงบวกในโอกาสตางๆ ระดับของภาษา การใชนํ้าเสียงในการพูดสื่อสาร อาน

ออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียนประเภทตางๆ เขียนผลงาน

ประเภทตางๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟง พูด อานและเขียน 

Use Thai language to communicate properly 

according to the situation. Analyze and summarize the main points 

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

being seen, speaking with positive communication on various 

occasions, and in various language levels. Using tones of voice to 

communicate. Read aloud according to orthography. Read for 

comprehension from various types of writing, writing various types 

of works according to the principles of writing, having manners for 

listening, speaking, reading and writing 

เปลี่ยนรหัสวิชา   

จํานวนหนวยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                             ๒(๒-๐-๔) 

     English for Communication  

     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน การฟง พูด 

อาน และเขียนในสถานการณตาง ๆ โดยเนนทักษะการฟง-พูด เก่ียวกับ

ขอมูลสวนตัว ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินและจงัหวัด  

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    ๓(๒-๒-๕) 

                      English Usage for Communication     

เขาใจขอมูลท่ีไดจากการฟงเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา 

การสนทนา คําบรรยาย บันทึกขอเท็จจริงโดยใชภาษาตามมาตรฐาน สนทนา

จากหัวขอท่ีคุนเคย และสนใจ ใหคําแนะนํา ใหเหตุผล และกลาวรองทุกขได 

เปลี่ยนรหัสวิชา   

ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๐๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

     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 

สนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา แสดงความรูสึก เลาประสบการณของตนเอง 

โตแยงและใหเหตุผล นําเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวขอท่ีคุนเคย และสรุปขอมูล

ได อานเพ่ือหาใจความสําคัญ และจับประเด็นอยางรวดเรว็และระบุขอมลูจากสิ่ง

ท่ีอาน เขียนรายงานในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความ

ฝน และเขียนจดหมายท่ีเปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจ เพ่ือ

พัฒนาทักษะฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

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 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา   ๒(๒-๐-๔)     

    Information Searching for Study 

    ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและทรัพยากร

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๐๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ในการศึกษาคนควา วิธีแสวงหาและรวบรวม

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษา

คนควา ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปนมาตรฐาน 

   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   การฟง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             ๒(๒-๐-๔) 

   ในชีวิตประจําวัน   

   Listening and Speaking English for Daily Life  

                 Communication 

   การฟงและการพูดในระดับประโยคและระดับขอความท่ีใชใน

ชีวิตประจําวันและสถานการณตาง ๆ จากสื่อโทรทัศน วิดีโอ วิทยุและอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

   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  ทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ           ๓(๒-๒-๕)   

           English Speaking and Listening Skills 

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสําคัญ ฟงบทสนทนา

และขอความสั้นๆ แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิ่งรอบตัว 

(เชน ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตรทองถ่ิน การ

จางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรง

และไมยุงยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจํา ใชภาษาและโครงสรางทาง

ไวยากรณในการพูดโตตอบในสถานการณท่ีแตกตางหลากหลาย โดยใชภาษา 

นํ้าเสียง กิริยาทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรูถึงวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา โดยเนนกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟง อาน  เขียน การ

สื่อสาร การสืบเสาะหาความรู การสืบคนขอมูล และการฝกปฏิบัติทักษะการ

สื่อสารตามสถานการณตางๆ 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา   

ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๐๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

information, shopping, local geography, employment), practice 

communication English using dialogues appropriate to everyday 

situations, making use of communicative activities, Speaking and 

practice in different situation including using language ,intonation of 

words with proper manner, understand English as used in daily life 

and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis 

on speaking, listening, reading, and writing, practice communication 

skills, inquiry, search for information, and practice in 

communication through several different situations  

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร      ๒(๒-๐-๔) 

    ในชีวิตประจําวัน          

    Reading and Writing English for Daily Life         

                 Communication  

    การอานหนังสือพิมพ การอานโฆษณา แผนพับโฆษณา การ

อานประกาศ การอานฉลากผลิตภัณฑตางๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การ

ยอความ การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส 

    Skills for reading newspapers, advertisements, 

announcements, brochures, and product labels; skills for note-

taking, summarizing, completing forms, personal 

correspondence, and electronic communication 

 

 

  รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๐๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม     ๒(๒-๐-๔) 

    English for Cultural Communication 

    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ คานิยมทางสังคม ความเช่ือ อาหาร เทศกาลสําคัญทางประเพณี

และวัฒนธรรมและงานประเพณ ี

    English for communication regarding cultural issues, 

geography, climates, social value, beliefs, food, festivals and 

traditions, and ceremonies 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๗ ๐๐๐๑๑๐๗  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ      ๒(๒-๐-๔) 

     English for Communication in the Workplace 

     ภาษาอังกฤษในการทํางาน การตอนรับ การนัดหมาย การ

โทรศัพท การใหและขอขอมูล การกรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ  การ

เขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว การอานประกาศรับสมัคร

งาน แผนภูมิ ตารางประเภทตางๆ  

     English in the workplace, welcoming, making 

appointment, telephoning, giving and asking information; form 

filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 

labels 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑ พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม      ๒(๒-๐-๔) 

     Buddhism for Living and Social Development 

     โครงสรางพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันสําคัญและพิธีกรรม

ทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปญญา และการประยุกตหลักพุทธ

ธรรมในการดําเนินชีวิต 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๐๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist 

Sabbath days and ritual of Buddhism; mind and wisdom 

development; Dhamma application for daily life 

๙ ๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                ๒(๒-๐-๔) 

      Human Behavior and Self Development 

      ปจจัยแหงพฤติกรรมมนุษย  การรูจักและพัฒนาตนเอง  การ

สรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนการวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

     The factors affecting human behaviors, self–

perception for self-development, positive relationships building 

with others and planning for a happy life 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                   ๒(๒-๐-๔) 

       Music and Life Appreciation 

       ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีใน

ชีวิตประจําวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธระหวางดนตรีกับ

ชีวิต การเสริมสรางทักษะและประสบการณดนตรี 

      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 

ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของเพลงไทย

สากลแตละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรําวงในเพลง

มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรใน

งานทัศนศิลป หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป หลักการ

ออกแบบปายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรูและแฟมผลงาน จัดทํา

ผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และวิพากษผลงานศิลปะ 

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 

๑. รวม ๓ รายวิชา 

เขาดวยกัน  ไดแก 

๐๐๐๒๑๐๓ 

สุนทรียภาพของดนตรี

กับชีวิต ๐๐๐๒๑๐๕ 

สุนทรียภาพการแสดง 

และ ๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะ

และการออกแบบ 

๒. เปลีย่นรหสัวิชา   

ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 

 

 

๑๑ ๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ                    ๒(๒-๐-๔) 

       Arts and Design 

       ความเปนมา ความหมายและเหตุผลในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะและการออกแบบของศิลปนและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและ

การออกแบบ การรับรูทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด



๑๐๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

สรางสรรค การวิเคราะห วิจารณและการพิจารณาถึงคุณคาผลงานศิลปะ

และการออกแบบสําหรับนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

      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 

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 

 

๑๒ 

 

๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง         ๒(๒-๐-๔) 

     Art Performance Appreciation 

     ความหมายของสุนทรียศาสตรการแสดง การแสดงและ

การละเลนทองถ่ิน คานิยมและวิถีชีวิตท่ีนํามาประยุกตใชในการแสดง การ

จัดกิจกรรมการแสดงท่ีสอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิตในทองถ่ิน 

     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 

และสิ่งแวดลอมไทย  ในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาในสังคมไทยและแนว

ทางแกไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาท่ียั่งยืน  การพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา

ทองถ่ิน ความเปนพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโนมการ

พัฒนาสังคมไทยในอนาคต 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

     Thai social and cultural, economic, political and 

environmental conditions from past up to present; social 

problems and solutions in Thai society; directions of Thai 

society development and sustainable development; the 

development of the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai 

wisdom and local wisdom; civic education, civil society and 

good governance; trends for Thai society development in the 

future 

๑๔ ๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 

      Global Society System 

     วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของ

สังคมโลกในอดีตถึงปจจุ บัน ทฤษฎีและกระแสท่ีมี อิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน 

สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองคการระหวางประเทศท่ี

สําคัญ เหตุการณโลกปจจุบัน แนวโนมในการพัฒนาสังคม 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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๑ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน                   ๒(๒-๐-๔) 

     Business and Daily Life 

     ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของ

ธุรกิจ หนาท่ีของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจท่ีสงผล

กระทบตอการใชชีวิตประจําวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร 

และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

     Fundamental business; business model; business 

attributes; business role; production; administrative human 

resources management; marketing; financial accounting, context 

influencing on business and daily life; government policies; 

taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy 

to daily life 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๑๖ ๐๐๐๓๑๐๔ ไทเลยศึกษา         ๒(๒-๐-๔) 

     Loei Study 

     บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ

พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเลน ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปญญา

พื้นบาน 

   Context of Loei province; history and culture, belief, 

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

wisdom 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน        ๒(๒-๐-๔) 

    Thailand and ASEAN Community 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

    ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลพ้ืนฐานประเทศ

สมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม

วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธภายในและภายนอกกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการเขาเปนสมาชิกอาเซียน 

    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 

๑๘ ๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน        ๒(๒-๐-๔) 

     Economy in Daily Life 

      หลักการเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจําวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายไดประชาชาติ 

รายไดจังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน

การเงิน การคลัง การวิเคราะหเศรษฐกิจปจจุบัน 

     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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๓ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                    ๒(๒-๐-๔) 

     Thinking and Decision Making 

      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ทักษะกระบวนการ

คิดแบบตางๆ หลักการ ใชเหตุผล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกตใช

หลักการวิเคราะหการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสนสําหรับการตัดสินใจ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน 

    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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   ๒(๒-๐-๔) 

  Computer Technology 

  ระบบคอมพิวเตอร ความสําคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตและอีเมล เครือขายสังคมออนไลน กฎหมาย จริยธรรมและ

ความปลอดภัยในการใชคอมพิวเตอร 

  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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๑ ๐๐๐๔๑๐๓ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ๒(๒-๐-๔)  รายวิชาท่ีตัดออกจาก



๑๑๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

     Exercise for Health 

     ความรูดานการเคลื่อนไหวรางกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการ

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีรวมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพ

ทางกายของแตละบุคคล  และการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    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 

หลักสตูร 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต      ๒(๒-๐-๔) 

     Science and Technology for Quality of Life 

     กระบวนการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการดํารงอยูอยางเปนสุข ผลกระทบของความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรท่ีมีตอการดําเนินชีวิตมนุษย 

    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 

 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ        ๒(๒-๐-๔) 

    Science for Health 

    ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ความสําคัญของ
อาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีควรไดรับประจําวัน 
การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยตลอดจนการคุมครอง
ผูบริโภค ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเกิดโรคและการปองกันโรค การสงเสริม
สุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสงเสริมสุขภาพจิต 
และหลักการใชยาในชีวิตประจําวัน 

    Essential  factors  for  human living; significance of 
food and nutrition; daily required energy and nutrients; 
nutritional assessment; principle of balanced food  according to 
nutrition flag; principle of safety food selection and consumer 
protection; general knowledge of diseases and disease 
prevention; sexual health promotion; accident and first aid;  
mental health promotion and  principle of daily medicine use 

๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม         ๒(๒-๐-๔) 

    Life and Environment 

     การ กํ า เ นิ ด โลก  กํ า เ นิ ดสิ่ ง มี ชี วิ ต  วิ วัฒนาการม นุษย 
ความสัมพันธเชิงระบบระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมตอ
คุณภาพ ชี วิต และผลกระทบต อคุณภาพ ชี วิ ต  วิ ถี ชี วิ ต กั บกา ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน สิ่งแวดลอมกับการทองเท่ียว กฎหมายและ
การจัดการความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

    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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชในชีวิตประจําวัน    ๒(๒-๐-๔) 

      Household Appliances Maintenance Techniques 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

      หลักการทํางาน การใชงาน เทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องใชใน

ชีวิตภายในบาน เครื่องมือและการใชเครื่องมือสําหรับงานไฟฟา งาน

ครุภัณฑ เคหะภัณฑ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและ

การประหยัดพลังงาน 

     Principle of operation; household kits maintenance 

techniques; tools and electronic tools use; durable goods, 

hardware and vehicles; security and energy conservation 

awareness 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลีย้งสัตวในชีวิตประจําวัน           ๒(๒-๐-๔) 

      Raising Crops and Animals in Daily Life 

      หลักการปลูกพืชเบ้ืองตน  การปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือ

ตกแตงสถานท่ี การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการ

บริโภคในครัวเรือน การปลูกไมผลและไมยืนตน  หลักการ  เลี้ยงสัตว

เบ้ืองตน การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตวเลี้ยง หลักการ

เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๑๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ี
แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความ
เสมอภาคและความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพและการอยูรวมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของ
สังคมและกฎหมายเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และเคารพสิทธิ
ผูอ่ืนอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและ
จิตสาธารณะ 

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 

รายวิชาใหม 

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

สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสําคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา การ
ออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจดัการเรียนรู ความพรอมในสรางเสริมและดแูลสุข
ภาวะในดานท่ีสําคัญ  

Search for information, analyze, summarize health 

รายวิชาใหม 



๑๑๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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   

๒๙  ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ      ๓(๒-

๒-๕) 

                       21st Century Skills for Living and Occupations 

           สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5C โดย

บูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 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 

รายวิชาใหม 

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                  ๓(๒-

๒-๕) 

                     The King Wisdom for Local Development 

            ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิด และ

หลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ วิเคราะหยุทธศาสตรฉลาดรู

เพ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

และรวมมอืกันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคีเครือขาย 

  Apply the royal working guideline, self-sufficient 

concept, and sustainable development in their daily lives, study 

รายวิชาใหม 



๑๑๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

concepts and principles of the royal projects, as well as analyze 

the intelligent learning approach for pilot community development 

based on the king wisdom and the integrated participation with 

related sectors 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล                                             ๓(๒-
๒-๕) 
                       Logical thinking    
  วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณตามลําดับข้ันการ
ดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การให
เง่ือนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การเลือกใช
แนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน 
และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได 
  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 

รายวิชาใหม 

๓๒  ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ            ๓(๒-

๒-๕) 

            English for Professional Purposes 

            พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องท่ีมีความเช่ียวชาญ โตตอบอยาง
คลองแคลวและเปนธรรมชาติโตตอบกับผูพูดท่ีเปนเจาของภาษาไดโดยไมมีความ
เครงเครียด สรางถอยคําท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขอท่ีหลากหลาย โดย
มีความเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความซับซอนท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

รายวิชาใหม 



๑๒๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

อธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหาเฉพาะท่ีมีความไดเปรียบและเสียเปรียบ ฝกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๑ ๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา             ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 

    ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตามแนว

พระราชดําริ ศึกษา วิเคราะห แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน และนํามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

    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 

 รวมเขากับรายวิชา 

๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ

บริหารการศึกษา 

และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  

การประกันคณุภาพ

การศึกษา   

๒ ๑๐๑๒๑๐๒ การศึกษาแบบเรียนรวม       ๒(๑-๒-๓) 

    Inclusive Education 

    ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภทและ

ลักษณะอาการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษา

และวิเคราะหสภาพปญหาในหองเรียนรวม สื่อ  สิ่งอํานวยความสะดวกและ

บริการสนับสนุน 

    Basic knowledge on inclusive education; types and 

characteristics of children with special needs; adjustment and 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๒๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 ความเปนครู                                     ๓(๒-๒-๕) 

    Self – Actualization for Teachers 

                 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การ

ปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต 

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ท่ีดี  มี

จิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละใหสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและ

วิชาชีพครู  การจัดการความรู เ ก่ียวกับวิชาชีพครู การเปนผูรอบรู ใน

เน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิด วิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได  สามารถแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสาร ความรู

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ี

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง

ตอเน่ือง  

                 Teachers’ working, teachers’ traits and professional 

standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 

governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 

profession; behaving as role models, public consciousness and 

selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and 

the teaching profession; knowledge management on teaching 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ               ๓(๒-๒-๕) 

                       จิตวิญญาณความเปนคร ู  

                    Ethics and Spirituality for Teachers         

            ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่น

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียน

และสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรู

เก่ียวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู 

จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  

โดยใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความ

รอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

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-

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๒๓ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

development to become a good teacher, know broadly, be up-to-

date, and keep up with changes 

 

๔ ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร        ๓(๒-๒-๕)  

    Curriculum Development 

    ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 

ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดทําหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร

และสามารถจัดทําหลักสูตรได การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผล

หลักสูตรการฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชใน

การพัฒนาหลักสูตร 

    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 

                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตาม

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นํา

หลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวของ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหาและแนวโนมใน

การพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู  ทันสมัย และทันตอการ

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

 



๑๒๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

๕ ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรูและการจัดการในช้ันเรียน          ๓(๒-๒-๕)                  

                Management of Learning and Classroom 

Management 

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดอยาง

มีวิจารณญาณคิดสรางสรรคและแกปญหา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

เรียนรู  การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษาและ

การบูรณาการ  การเรียนรูแบบเรียนรวม การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูให

เกิดผลจริง ฝกปฏิบัติการสรางบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนเพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  

    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 

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

            วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส 
และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศ
การเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณา
การความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู โดยใชความรูเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและ
แหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะ
ผูเรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนผูมี
ความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

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, 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๒๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

serving learners’ achievement learning 

 

 

instructional innovation for skills development in the 21st century, 
integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, integrated 
instruction on media and learning resources in local community,  digital 
technology media, inclusive education, coaching, classroom 
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, 
practicum in real situation; to be a responsible and committed person 
in developing learners fulfill their potential. 

๖ ๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรยีนรูตามแนวพระราชดาํร ิ        ๒(๑-๒-๓) 

     เศรษฐกิจพอเพียง      

     Learning Management Follow Sufficiency Economy 

Philosophy           

     รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรูและ 

     การจัดการในช้ันเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

เกษตรทฤษฎีใหม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการ แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม หลักการทรงงานกับกลุมสาระการ

เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

  Philosophy, principle and concept of sufficiency 

economy; application of sufficiency economy in livelihood; royal 

initiative projects; the new theory; learning management design 

by integrating sufficiency economy, the new theory, and king’s 

working principles to learning areas; practice in simulation 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร  



๑๒๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

learning management and real situation 

๗ ๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

    Education Innovation and Information Technology 

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

การออกแบบ ผลิต ประยุกตใช ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

    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  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 

                       การศึกษาและการเรยีนรู  

                       Innovation and Information Technology for 

Educational Communication and Learning                       

            ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ

เรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมี

ความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเก่ียวของ จรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือใหสามารถเลือกและประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา  

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๒๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                      ๒(๑-๒-๓) 

    Measurement and Evaluation of Learning 

    หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน เครื่องมือท่ีใชวัดพฤติกรรมการศึกษา การหาคุณภาพ

เครื่องมือวัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

วัดและประเมินผลการเรียนรูและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรยีน 

    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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                      ๓(๒-๒-๕) 

                      Learning Measurement and Evaluation             

  

           วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบท

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ

ประเมินตามสภาพจรงิ การออกแบบและสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล  การ

ใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัด

และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรูและ

ทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

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 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ หนวยกิต 

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๒๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู        ๓(๒-๒-๕) 

    Research for Learning Development 

    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิต

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน  สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียน  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

    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  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู             ๓(๒-๒-๕) 

                      Research and Development in Innovation and 

Learning           

           วิจัย แกปญหาเ พ่ือพัฒนาผู เรียน สรางนวัตกรรมเ พ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท

ความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผู เรียนท่ีมีความตองการพิเศษ โดย

การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนใน

ช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

ผูเรียน นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือใหสามารถนําผลการวิจัย

ไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอ

ความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and 

create innovation to develop learners’ learning in accordance with 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา  

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๒๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑ จิตวิทยาพัฒนาการ           ๒(๒-๐-๔) 
    Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย อิทธิพล

ตางๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ  พัฒนาการโดยรวมของมนุษยทุกชวงวัย การใชจิตวิทยา
พัฒนาการเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

   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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๑๑ ๑๐๕๓๕๐๒ จิตวิทยาสําหรับครู          ๓(๒-๒-๕) 
     Psychology for Teachers 
     จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู 

การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู การใชจิตวิทยา

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑  จิตวิทยาสําหรบัคร ู                                    ๓(๒-๒-๕) 

                    Psychology for Teacher                                 

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

เปลี่ยนรหัสวิชา   

และคําอธิบายรายวิชา 



๑๓๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือความเขาใจ และสนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหสามารถชวยเหลือผูเรียนในการวางแผน
การศึกษา อาชีพและการปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจน
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

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 

การศึกษา และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู การ

สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย เด็กท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ วิเคราะห แกปญหา ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาสําหรับการ

จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย ผูเรียนท่ีมีความตอง

จําเปนพิเศษ แนวทางการใหคําปรึกษากับผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริม

พัฒนาการของผูเรียน การศึกษารายกรณี การสะทอนคิด เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบดูแลชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ มุงมั่น

พัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณ ความเปนครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนไดอยางเปนระบบ ใหขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเก่ียวของ เพ่ือ

สรางความรวมมือในการพัฒนาผู เรียน และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง 
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 



๑๓๑ 
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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 แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตน

เก่ียวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการ

บริหารการศึกษา การจัดระบบภายในหนวยงานทางการศึกษาวิธีการ

แกปญหาเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

    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 วิเคราะหบริบท นโยบาย ยุทธศาสตร เพ่ือจัดทํา

แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดําเนินการเก่ียวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษา ดวยองคความรูทางการบริหาร

การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหผูเรียน การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีทัศนคติท่ีดีถูกตองตอ

บานเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีงานทํา มีอาชีพ เปนพลเมืองดี รอบรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันตอความเปลี่ยนแปลง 
Educational Philosophy, analyze the context of the strategic 

policy for the preparation of plans and educational development programs 

and communities, design; implement the quality assurance in education work 

that is consistent with educational institutions. With knowledge of educational 

administration,  information system for school administration, quality 

assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create 

immunity for learners, educational management of educational institutions at 

each level and type of education by using a variety of learning management 

๑. รวม  ๓ รายวิชาเขา

ดวยกัน ไดแก

๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญา

การศึกษา ๑๐๖๓๖๐๓  

หลักการบริหาร

การศึกษา 

๑๐๖๔๖๐๖  การ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา   

๒. เปลีย่นรหสัวิชา   

ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต  

และคําอธิบายรายวิชา 

 

๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา           ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Quality Assurance     

    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได   

    Principles, concepts, and regulations regarding 



๑๓๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

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  ภาษาไทยสําหรับครู              ๒(๑-๒-๓) 

     Thai Language for Teachers 

     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู การใชทักษะการฟง 

การพูด  การอาน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง 

การใชภาษาไทยและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

    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  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                   ๓(๒-๒-๕) 
                       Language for Communication  
                       ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด 
ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด 
การอาน การเขียน ภาษาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรูและ
การสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด การ
เขียนและภาษาทาทาง เพ่ือพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนใหรอบรู 
ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ี
แตกตางหลายหลายเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

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 

๑. รวม ๒ รายวิชาเขา

ดวยกัน ไดแก 

๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทย

สําหรับครู    และ 

๑๒๔๒๗๐๓ ภาษา 

อังกฤษสําหรับครู      

๒. เปลีย่นรหสัวิชา ช่ือ

วิชา  จํานวนหนวยกิต 

และ 

คําอธิบายรายวิชา 

๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษสําหรับครู              ๒(๑-๒-๓) 

    English Language for Teachers 

    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใชทักษะ การฟง การ

พูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษและ

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและความเช่ือ เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

    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 

 



๑๓๓ 
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๑๖ ๑๐๑๓๑๐๔  การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน         ๒(๑-๒-๓) 
     Learning Resources and Local Wisdom Management   
     ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถ่ิน ประเภทของแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรู องคความรูและทักษะใน การถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะ
ทรัพยากรการเรียนรู บทบาทของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย
ระบบเน้ือหาและกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือประยุกตใชใน
การศึกษา การใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษา 

     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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

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

     รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรูและ
การจัด     การในช้ันเรียน 

    ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดและการพัฒนาสติปญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค กระบวนการคิด
แกปญหา และกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดในกลุมสาระการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดแบบตางๆ 

     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 

  รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๓๔ 
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areas, practice in learning management to develop various kinds 
of thinking process 

๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                              ๒(๑-๒-๓) 

    Learner Development Activities 

     รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  

    ความหมาย ความมุงหมาย และประโยชนของกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การฝกจัด

โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๑๙ ๑๐๓๓๓๐๒ การเรียนการสอนผานระบบเครือขายเทคโนโลยี  ๒(๑-๒-๓)          

      สารสนเทศ 

                Information Communication Technology Instruction 

    ศึกษาหลักการ ความสําคัญ และบทบาทของการเรียนการสอน

  



๑๓๕ 
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ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนการสอนผานระบบเครือขาย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรม

และบริการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ฝก

ปฏิบัติการใชการเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) ในการจัดการเรียนการ

สอนผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   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 ประเภทและประโยชนของสื่อการสอน การ

เลือกใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะหเน้ือหา ออกแบบ

และพัฒนาสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝกปฏิบัติการ

สรางและหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 

      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   

  



๑๓๖ 
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๒๑ ๑๐๓๓๓๐๔  การสรางและนําเสนอสื่อมัลตมิีเดียเพ่ือการศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 

     Multimedia Construction and Presentation for   

Education 

    ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความสําคัญของการใชสื่อ

มัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน หลักการสรางสื่อมัลติมีเดีย และการ

นําเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการออกแบบ สราง และนําเสนอผลงานรูปแบบตาง 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 

  

๒๒ ๑๐๔๓๔๐๒ การประเมินโครงการ                                  ๒(๑-๒-๓)   

    Program Evaluation 

    กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

     Conceptual framework in project evaluation, and 

project plan; analysis of possibility of project; evaluation of 

efficiency, and effectiveness of project 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๓ ๑๐๔๓๔๐๓ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย     ๒(๑-๒-๓)   

     Computer Program for Conducting Research 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๓๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

      ความรูพ้ืนฐานของการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะ

สําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสําเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิด

เบ้ืองตนสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย การสรางแฟมขอมูลและการ

เลือกใชคําสั่งตางๆ  ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล 

      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 มนุษยสัมพันธสําหรบัครู                          ๒(๒-๐-๔) 

    Human Relations for Teachers 

    ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู 

หลักการ องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ

สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  

    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 

  รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๕ ๑๐๕๓๕๐๙ จิตตปญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู        ๒(๒-๐-๔) 

    Contemplative Education for Student Teachers 

    ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา แนวคิดจิตต

ปญญาศึกษาและการฝกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือความ

เปนครูท่ีแท 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๓๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

    Definitions, significance, and background; concepts of 

contemplative education and self-practice through 

contemplative education 

๒๖ ๑๐๖๓๖๐๔ ภาวะผูนํา          ๒(๒-๐-๔) 

     Leadership 

     ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา แบบของผูนํา

และภาวะผูนํา บทบาทหนาท่ีของผูนํา คุณลักษณะของผูนําท่ีดี  จิตวิทยา

ของผูนํา การเสริมสรางภาวะผูนํา การพัฒนาความสรางสรรคของผูนํา ผูนํา

กับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา เทคนิคการเสริมสรางความเปนผูนําท่ีดี 

     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 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๗ ๑๐๙๒๙๐๑ ผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรูเบ้ืองตน       ๒(๑-๒-๓) 

    Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)  

    ประวัติ ความเปนมา หลักการ จุดมุงหมายและสาระสําคัญ

ตางๆ ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมตางๆ ของลูกเสือ ฝกอบรมวิชา

ผูกํากับลูกเสือประเภทใดประเภทหน่ึงในข้ันความรูเบ้ืองตน ตามหลักสูตร

ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนลูกเสือในโรงเรียน 

    History, principles, aim, and concept of scout 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๓๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพ่ือการเรียนรูสําหรับครู        ๒(๑-๒-๓) 

    Learning Recreation for Teachers 

    ความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการ เปนผูนํา

กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ วิเคราะหและประยุกตใชกิจกรรม

นันทนาการเพ่ือการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามกลุม

สาระ จัดโครงการนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

    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 

 

 รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 

๒๙ ๑๑๔๓๙๑๐ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                             ๒(๑-๒-๓) 

    School Botanical Garden 

    เรียนรูพระราชปรารภ พระราชดําริ ความเปนมา องคประกอบ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การสรางและจัดปจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนใหเปน

ปจจัยแหงการเรียนรู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางการดําเนินงาน การ

จัดทําแผนการดําเนินงาน การประเมินผลติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดานตางๆ ได และการบูรณาการสูการ

เรียนการสอน 

  รายวิชาท่ีตัดออกจาก

หลักสตูร 



๑๔๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา(เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม)  หลกัสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

     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 

๓๐  ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ            ๑(๐-๒-๑) 

            Individual Development Plan : ID Plan     

            จัดทําครุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะ

การปฏิบัติหนาท่ีครู คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจาก

การปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 

สะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการ

เรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

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 

รายวิชาใหม 

 

 



๑๔๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๑        ๑(๖๐) 

      Practicum in Teaching 1             

      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู  วิเคราะหหลักสูตร 

ออกแบบ จัดทําแผนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผู เรียนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลง

ตนเองตามยุคสมัยและวัฒนธรรมใหมๆท่ีเกิดข้ึน สราง พัฒนา เลือก ใช

นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  

      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  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๑               ๑(๙๐) 

           Practicum in Teaching 1 

            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูท่ีแสดงออกถึงความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ รอบรูบท

หนาท่ีครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษา  เขาใจบริบทชุมชน  รวมมือกับ

ผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียนให

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมท้ังรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได

อยางเปนระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครู

ท้ังในและนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังเกตและวิเคราะหการปฏิบัติ

หนาท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะห

องคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ 

(AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู 

(PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher 

that reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics 

and profession ethics, acknowledge duties of teacher and 

homeroom teacher in school, understand community context, 

coordinate with parents to collect the data used to provide learner 

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

ช่ัวโมงและคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 



๑๔๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน ๒       ๑(๖๐) 

             Practicum in Teaching 2   

             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณจริง การทดลองสอนใน

สถานการณจําลอง การวิจัยแกปญหาผูเรียน การพัฒนาความเปนครูมือ

อาชีพ การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การให

คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

การวัดและประเมินผลผูเรียน 

                  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, 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๒   ๑(๙๐) 

            Practicum in Teaching 2 

            ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผน

ออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัด

และประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองค

ความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ บริหาร

จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขใน

การเรียน รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผู เรียน ใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

ช่ัวโมงและคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 



๑๔๓ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

and grading learning’s result; practicum experiences in teaching 

and grading; measuring & evaluating learners 

ใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพ

ครูและศาสตรสาขาวิชาเอก เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and 

conduct according to professional ethics, working as a teacher 

assistant with a mentor by planning content design, media and 

technology, measurement and evaluation according to the learning 

strand in each course, integrated knowledge in educational 

administration, innovation design, implementation of educational 

quality assurance in accordance with each level of education, 

manage quality learning and create a learning atmosphere for 

students to enjoy, cooperate with parents to develop and help 

students to have desirable characteristics, analyze and present 

guidelines for self-development to be a professional teacher who 

is able to adjust to keep up with the change of both professional 

teaching and core major sciences, participate in projects related to 

promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 

results from learning in educational institutions to evaluate after 

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

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



๑๔๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

develop oneself to keep up with changes 
๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรยีน ๓   ๑(๙๐) 

            Practicum in Teaching 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี

มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศ

ช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน

เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและมุงมั่นในการ

แกปญหาผูเรียนใหมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน

จากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผล

จากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave 

as a good example with morality and conduct according to 

professional ethnics, design a class atmosphere that encourages 

students to learn and be happy, organize learning activities that 

encourage students to create advanced thinking processes by 

applying digital technology or modern educational innovations, 

collaborate with parents to develop and strive to solve students' 

problems to have the desirable characteristics with the process of 

รายวิชาใหม 



๑๔๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 
๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑             ๖ (๕ ๔ ๐ )

       Internship 1 

      ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และนําผลไปใช

ในการพัฒนาผูเรียน ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ

มอบหมายในสถานศึกษา             

      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   

 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียน

มีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ  โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลบั (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 

คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 



๑๔๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

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 

๕ ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๖ (๕ ๔ ๐ ) 

       Internship 2 

      ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 

และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูใน

การสัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนใน

สถานศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายในสถานศึกษา 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๖(๕๔๐) 

              Internship 2   

              ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร 

โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเขากับ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 

คําอธิบายรายวิชา 

 

 



๑๔๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

      Practicum internship experiences in major subject: 

measuring and evaluating, and apply the result for developing 

learners; exchanging or sharing knowledge in educational 

seminars; evaluating, improving, and studying research for 

developing learners in school; and fulfilling other educational 

assignments 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือ

กับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย สะทอนผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม

ใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ  โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความ

รอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good 

example with morality and conduct according to professional 

ethics, make learners are happy and have advanced thinking 

process and leading them to be innovators by designing modern 

educational innovations integrated in community context with 

learning activities in and out of the classroom, create a network of 

cooperation with parents and communities to develop, promote 

professional progress and solve students' problems with desirable 

characteristics with the correct research process according to the 

research methodology, clearly reflecting the changes that have 

occurred to themselves from participation and participate in 

projects related to promoting conservation of culture and local 

wisdom and bringing results from learning in educational 

institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an 



๑๔๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

individual basis, and exchange knowledge in the form of 

professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 

up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 

 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

 ๑๔๔๑๑๐๗ นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับครู  ๒(๑-๒-๓) 

(Basic Thai Performing Arts for Teacher) 

ความรูพ้ืนฐาน นาฏยศัพท  ภาษาทานาฏศิลป ทักษะ

การเคลื่อนไหว ฝกนาฏยศัพท  ภาษาทาประกอบการแสดง และฝกปฏิบัติรํา

วงมาตรฐาน 

            Basic knowledge about keywords of performing 

arts, body language, movement skills and body language, 

practicing Thai standard dance of performing arts. 

 

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒  นาฏศิลปเบ้ืองตนสําหรับครู  ๓(๒-๒-๕) 

 Basic Thai dance for Teachers 

  ความรูพ้ืนฐาน หลักทฤษฎี และการปฏิบัติทานาฏยศัพท 

ภาษาทา ทักษะการเคลื่อนไหว  และฝกปฏิบัติทารําการแสดงนาฏศิลปไทย ชุด

การแสดงรําวงมาตรฐาน ระบําดอกบัว  รําเชิญพระขวัญ รําอธิษฐาน และเพลง

ปลุกใจหรือเพลงอ่ืนตามความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

  Basic knowledge, principles, theory and practice of 

dance language vocabulary, posture, movement skills, and 

practicing Thai dance performances, a set of standard dance 

performances, Lotus dances, Chern Phra Khwan dance, Atisthan 

(prayer) dance, and arousing music or other songs as appropriate, 

and design plans for learning activities to develop learners. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๑๔๔๒๑๐๖ ดนตรีและการแสดงทองถิ่น  ๒(๑-๒-๓) 

(Folk Performing Arts) 

ประวัติและท่ีมาของการแสดงทองถ่ิน รูปแบบ

องคประกอบการแสดง  การแตงกาย วิธีการแสดง เพลงรอง ดนตรี 

ตลอดจนโอกาสท่ีใชแสดง จัดกิจกรรมการแสดงทองถ่ินในรูปแบบตางๆ 

   history and background Folk performances, 

forms and components of performance, costumes, performing 

 

 

 



๑๕๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

process, songs, music including opportunity to perform and to 

do different types of folk performances. 

 

 ๑๔๔๒๑๐๗ การจัดการแสดงในโรงเรียน  ๒(๑-๒-๓) 

(Variety Show in School) 

รูปแบบการจัดการแสดงในโรงเรียน หนาที่ในการ

จัดการแสดง  ละคร ระบํา รํา ฟอน  การแสดงพ้ืนเมือง ท้ังบนเวทีและ

การแสดงกลางแจง พรอมรูปแบบขบวนแห ปฏิบัติการเขียนบทและตัดตอ

บทเพ่ือการแสดง 

   Forms of performances in schools, roles in 

producing performances, plays, Ra Bam, Ram, Fon (Thai Folk 

Dance) including on-stage and outdoor performances and 

procession, working playwriting for performance. 

 

 

 

๑๔๔๒๓๐๑-๖๒  การจัดการแสดงในโรงเรียน   ๓ (๒ -๒ -

๕) 

  Variety Show in School 

รูปแบบการจัดการแสดงในโรงเรียน หนาท่ีในการจัดการ

แสดง  ละคร ระบํา รํา ฟอน  การแสดงพ้ืนเมือง ท้ังบนเวทีและการแสดง

กลางแจง พรอมรูปแบบขบวนแห ปฏิบัติการเขียนบทและตัดตอบทเพ่ือการ

แสดง 

   Forms of performances in schools, roles in 

producing performances, plays, Ra Bam, Ram, Fon (Thai Folk 

Dance) including on-stage and outdoor performances and 

procession, working playwriting for performance. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

 ๑๔๔๑๑๐๑ พิธีไหวครูนาฏศิลป   ๒(๑-๒-๓) 

(Ceremonies for Drama Teachers) 

ท่ีมาและความสําคัญในพิธีกรรมของพิธีไหวครู ข้ันตอน

การประกอบพิธีไหวครู และฝกปฏิบัติรําเพลงชา เพลงเร็ว  

   Historical background and importance of Wai 

Kru (Paying Respect to teachers) ceremony, process of Wai Kru, 

practicing the dance steps for Pleng Cha, Pleng Reaw. 

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒  พิธีไหวครูทางนาฏศิลป   ๓(๒-๒-

๕) 

 Ritual for Thai Drama Teachers 

  ท่ีมาและความสําคัญในพิธีกรรมของพิธีไหวครู ความหมาย

ของเพลงหนาพาทยท่ีใชในการประกอบพิธีไหวครู ข้ันตอนการประกอบพิธีไหว

ครู ปฏิบัติพ้ืนฐานนาฏยศัพท ภาษาทานาฏศิลป  ขนบจารีตทางนาฏศิลป และ

ฝกปฏิบัติรําเพลงชา เพลงเร็ว (ระบํา) หรือ เพลงชา เพลงเร็ว (ตัด)  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๑ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

  The origin and importance of the ritual of the Wai 

Kru ceremony, the meaning of the songs used in the ceremony of 

Wai Kru, Wai Kru ceremony process, practice basics of Than 

Natayasab, tradition and custom of dancing art, and practice of 

slow dance, fast music (dance) or slow and fast music (cut).  

 

 

 

 ๑๔๔๑๑๐๔ ทักษะนาฏศิลปไทย  ๒(๑-๒-๓) 

(Basic Thai Classical Dance Skills)  

   ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย  กระบวน

รํา  นาฏยศัพท  ภาษาทา และขนบของละครรํา  ฝกปฏิบัติการรําแมบท

ใหญ 

  A study of history of Thai classical dance, steps 

of Ram, terminologies in classical dance, Thai classical dance 

meaning and Ram Mae Bot Yai. 

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒  ทักษะนาฏศิลปไทย   ๓(๒-๒-๕) 

 Skill Classical Dance 

  ประวัติความเปนมา  องคประกอบการแสดง กระบวนทา

รํา   ฝกปฏิบัติการรําแมบทใหญ แมบทเล็ก  

  History of classical dance, elements of 

performance, body movement, dance practice of Mae Bot Yai and 

Mae Bot Lek. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๓๑๐๑ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป  ๒(๑-๒-๓) 

(Aesthetics of Dramatic Arts) 

   ประวัติการฟอนรํา ลักษณะและประเภทของการแสดง 

อภิปราย  เปรียบเทียบ วิเคราะหลักษณะท่ีนิยมวาดีงามในดานลีลา ทารํา 

ทวงทํานองเพลง จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหา 

 Historical background of Thai Folk dance, characteristics 

and types of performances, discussing, comparing and analyzing 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒   สุนทรียภาพทางนาฏศิลป  ๓(๒-๒-๕) 

  Aesthetic of Dance 

  ประวัติความเปนมา ลักษณะและประเภทของการแสดง 

โขน ละคร ระบํา รํา ฟอน และนาฏศิลปพ้ืนเมือง อภิปราย  เปรียบเทียบ 

วิเคราะหลักษณะท่ีนิยมวาดีงามในดานลลีา ทารํา ทวงทํานองเพลง และจัด

กิจกรรมใหสอดคลองกับเน้ือหา 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

good characteristics of dancing steps and rhymes of music, 

running activities relating to the contents of the courses.    

  

 History, characteristics, and types of performances, Khon, 

drama, dance, and folk dance, discussion, comparison, and analysis 

of popular characteristics that are aesthetically of dance in the 

style of dance, and music melody. Organizing activities in 

accordance with the content. 

 ๑๔๔๒๑๐๔ ระบําเบ็ดเตล็ด   ๒(๑-๒-๓) 

(Variety Dance) 

ประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด  ดนตรี  การขับ

รอง  เครื่องแตงกาย  โอกาสและสถานท่ีท่ีใชแสดง   ฝกปฏิบัติระบํา

เบ็ดเตล็ดตางๆ 

   History of variety dance in music, vocal, 

costumes and occasions and places of performance, performing 

variety dance. 

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒  ระบําเบ็ดเตล็ด    ๓(๒-๒-๕) 

Variety Dance 

ประวัติการแสดงระบําเบ็ดเตล็ด  ดนตรี  การขับรอง  เครื่อง

แตงกาย  โอกาสและสถานท่ีท่ีใชแสดง   ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ดตางๆ 

   History of variety dance in music, vocal, costumes 

and occasions and places of performance, performing variety 

dance. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

 ๑๔๔๔๑๐๑ รําเด่ียว รําคู   ๒(๑-๒-๓) 

  (Solo Dance and Duet Dance Performing Arts) 

           ประวัติความเปนมา รูปแบบการแสดง  การแตงกาย  ลีลา

ลักษณะการรําท่ีนิยมวาดีงาม โอกาสท่ีใชในการแสดง  ปฏิบัติ รําเดี่ยว รําคู  

   Historical background of performing arts, 

costume, good dancing styles, occasions of performances, 

performing solo dance and duet dance. 

 

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเด่ียวรําคู    ๓(๒-๒-๕) 

 Solo Dance and Double Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบของการแสดง ฝกปฏิบัติ

รําเดี่ยวตามความเหมาะสม ชุด ฉุยฉายเบญกาย  ฉุยฉายพราหมณ  มโนราห

บูชายัญ  พลายชุมพลแตงตัว และฝกปฏิบัติรําคู ตามความเหมาะสม ชุด พระ

ลอตามไก  พระรามตามกวาง  พลายบัวเก้ียวนางตานี รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และ

ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรําเดี่ยว รําคู  เ พ่ือพัฒนาผูเรียน

  History, elements of performance, practicing solo 

dance as appropriate as Chui Chai Benkai dance, Chui Chai 

Brahman dance, Manohra sacrifice dance, and Plai Chumphon 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๓ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

Dress-up dance.  Practicing of double dances as appropriate on 

Phra Lor Tam Kai dance, Phra Ram Tam Kwang, Phoea Bua and Mrs. 

Tani, and Rojana dance. Designing a plan to organize activities for 

learning single dance, double dance to develop learners. 

 

 ๑๔๔๓๑๐๓ หนาพาทย     ๒(๑-๒-๓) 

 (Na-phat)                 

   ประวัติความเปนมาของเพลงหนาพาทย องคประกอบ

และหลักการของการรําหนาพาทย การนําเพลงหนาพาทยไปใชในการแสดง 

ฝกปฎิบัติการรําเพลงหนาพาทย  

    

A historical background of Na-phat, elements and principles of 

Na-phat, using Na-phat in performing arts and performing Na-

phat Dance. 

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒  รําหนาพาทย   ๓(๒-๒-๕) 

Na  Pat  Dance  

  ประวัติความเปนมา  องคประกอบ กระบวนทารํา โอกาสท่ี

ใช  และฝกปฏิบัติทารําเพลงหนาพาทย เพลงเชิด - เสมอ   เพลงชุบ-ลา  เพลง

สาธุการ เพลงตระนิมิต เพลงชํานาญ เพลงตระบองกัน เพลงบาทสกุณี  

 History, composition, dance steps, opportunity of 

usage, and practices of dances, Pleng Na Pat songs, Cherd-Samer 

song, Chub-la song, Tra Nimit song, Chamnan song, Tra Bong Kun 

song, and Baht Sakunee. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๒๑๐๒ การแสดงพ้ืนเมือง   ๒(๑-๒-๓) 

(Thai Folk Performances) 

การแสดงนาฏศิลปในแตละภาค ดานประวัติท่ีมา  การ

แตงกาย  เพลง  ลีลาทารํา  และอุปกรณการแสดง  ฝกปฏิบัตินาฏศิลป

พ้ืนเมืองของทุกภาค 

   Performing arts in different regions of Thailand 

including historical background, costume, songs, dancing steps 

and instruments for performing, practicing types of performing 

arts from all regions in Thailand. 

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมอืงสี่ภาค และการแสดงทองถิ่น๓(๒-๒-๕) 

 Four-region dance performances and local 

performances 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง และลีลา  ทารํา 

ตลอดจนโอกาสท่ีใชในการแสดง  ฝกปฏิบัติและจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสี่

ภาคและการแสดงทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับคานิยมและวิถีชีวิต  

  History, elements of performances and dance 

styles as well as performing opportunities, practice and organize 

four-region dance performances and local performances in 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

accordance with values and way of life. 

 

 ๑๔๔๓๑๐๒ ประดิษฐทารํา เตน   ๒(๑-๒-๓) 

(Choreography) 

         หลักการประดิษฐทารํา  ทาเตน  เทคนิคการแสดง  

ปฏิบัติทารํา   ทาเตน    

Principles of creating steps of Ram, dance, 

performance and design of Choreography. 

 

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒  นาฏประดิษฐ   ๓(๒-๒-๕) 

 Choreography 

  สืบคนวิเคราะห เรียนรู ความรูท่ัวไป แนวคิด องคประกอบ

การแสดง    ศึกษาตัวอยางงานนาฏยประดิษฐของบูรพาจารย สรางสรรคงาน

ดานการแสดง และนําเสนอออกมาในรูปแบบของการแสดง 

  Search, analyze, and learn general knowledge, 

concepts, and elements of performances studies of work examples 

of inventor teachers, creative work in acting and presented in the 

form of performances 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๒๑๐๕ องคประกอบการสรางละครและงานบนเวที ๒(๑-๒-๓) 

(Fundamental Play Production and Stagecraft) 

องคประกอบ เทคนิคการสรางละคร หนาท่ีของบุคลากร  

ความสัมพันธขององคประกอบกับการสรางละคร และศิลปะเก่ียวกับ

องคประกอบของเวทีแบบตางๆ สรางฉากจําลอง การใชแสง  สี เสียง 

ประกอบการแสดง และปฏิบัติงานบนเวที 

   Elements, techniques for creating drama, 

individual duties, relationships among elements of drama 

production and arts regarding elements of stage performance, 

creating scene, using light and sounds for performance and 

roles of working on the stage. 

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒  องคประกอบของการสรางละครและงานบนเวที ๓(๒-๒-๕) 

Fundamental Play Production and Stagecraft 

องคประกอบ เทคนิคการสรางละคร หนาท่ีของบุคลากร  

ความสัมพันธขององคประกอบกับการสรางละคร และศิลปะเ ก่ียวกับ

องคประกอบของเวทีแบบตางๆ สรางฉากจําลอง การใชแสง  สี เสียง 

ประกอบการแสดง และปฏิบัติงานบนเวที 

   Elements, techniques for creating drama, 

individual duties, relationships among elements of drama 

production and arts regarding elements of stage performance, 

creating scene, using light and sounds for performance and roles of 

working on the stage. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

 ๑๔๔๒๑๐๓ ออกแบบเคร่ืองแตงกาย  ๒(๑-๒-๓) 

(Costume Design) 

ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับหลักการออกแบบ  และ

ความสําคัญของเครื่องแตงกาย  ฝกออกแบบเครื่องแตงกายในประเภทตางๆ 

Fundamental knowledge of principles of 

design and importance of costume,  

practicing designing different types of costumes. 

 

  

 ๑๔๔๓๑๐๕ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา  ๓(๒-๒-๕) 

(Variety Show) 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการจัด วิพิธ ทัศนา  

องคประกอบในการจัดการแสดง  ปฏิบัติการจัดการแสดงวิพิธทัศนา  

   Definition  importance, principles of variety 

show, elements of variety show, performing variety show. 

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงวิพิธทัศนา  ๓(๒-๒-๕) 

 Variety Shows 

  ความหมาย ความสําคัญ และหลักการจัดวิพิธทัศนา  

องคประกอบในการจัดการแสดงและปฏิบัติการจัดการแสดงวิพิธทัศนานําสู

สาธารณชน  

  Meaning, significance and principles of organizing 

variety shows, elements in organizing performances and performing 

various shows to the public. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๔๑๐๓ วิจัยดานนาฏศิลป   ๓(๒-๒-๕) 

(Dramatic Arts Research) 

แนวคิด  จุดมุงหมาย  วิธีดําเนินการ การวิเคราะหและ

การสรุปผลการศึกษาคนควา  จัดทําคูมือประกอบการแสดง พรอมบันทึกวีดิ

ทัศนทารํา และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย  

   Concepts, objectives, processes, analysis and 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒  การวิจัยดานนาฏศิลป  ๓(๒-๒-๕) 

 Dance Research 

  ระเบียบวิธีวิจัย  แนวคิด  จุดมุงหมาย  วิธีดําเนินการ  การ

วิเคราะห  สังเคราะห  และสรุปผลการศึกษาคนควา  และนําเสนอเปนรายงาน

การวิจัยพรอมวีดีทัศนบันทึกทารํา 

Research methodology, concepts, purposes, 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๕๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

conclusion of the study, writing performance manual, recording 

dancing performances, steps of dance, concluding the result of 

study and presenting research report. 

methodology, analysis, synthesis and conclusion of research, and 

presenting as a research report with video recording. 

 

 ๑๔๔๑๑๐๒ ลีลาของนาฏศิลปไทย  ๒(๑-๒-๓) 

(Nature of Thai Dramatic Arts) 

กระบวนทารํา กลวิธีการรํา ทวงทํานองเพลงและจังหวะ

ท่ีใชในการรํา ฝกการรําระบํามาตรฐาน 

   Steps of dances, strategies of dances, rhythms 

of songs and Admire Thai dance movement style, practicing thai 

classical dance. 

 

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒  ระบํามาตรฐาน   ๓(๒-๒-๕) 

 Rabammartrathan Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง ลักษณะเฉพาะ

ของระบํามาตรฐาน ฝกปฏิบัติ ชุด ระบํากฤดาภินิหาร ระบําเทพบันเทิง ระบํา

ดาวดึงส   ระบํายองหงิด ระบําพรหมาสตร ระบําสี่บทโดยเลือกฝกปฏิบัติตาม

ความเหมาะสม และออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรยีน   

 

History, performance elements, characteristics of the standard 

dance practice. Practicing Krisada Abhinihan dance, Dao Daeng 

dance, Yong Ngid Brahma dance, Four-lesson dance, by choosing 

to practice as appropriate and design a plan for learning activities 

to develop learners.  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๑๑๐๕ ดนตรีเพ่ือการละคร  ๒(๑-๒-๓) 

(Music for Drama) 

ความสําคัญของดนตรีท่ีมีบทบาทตอการแสดงท้ังในอดีต

และปจจุบัน ศึกษาประวัติ แนวคิดและผลงานของบุคคลสําคัญดานดนตรีท่ี

เก่ียวของกับการแสดง คนควา รวบรวม แสดงความคิดเห็น อภิปราย 

บรรยาย จัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความเหมาะสม 

   Important roles of music in drama in the past 

and present, a study of conceptual idea and works of important 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๕๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

persons in field of music about performance, researching, 

collecting, giving opinion and discussing the ideas organize 

activities accordingly. 

 

 

 ๑๔๔๑๑๐๖ วรรณคดีการละคร   ๒(๑-๒-๓) 

(Thai Dramatic Literature) 

ความรูดานวรรณคดีท่ีนํามาใชในการแสดงละครของ

ไทย สมัยอยุธยาถึงปจจุบัน วิเคราะหอภิปราย องคประกอบตางๆ คุณคา

ทางวรรณคดีตอวงการละคร และวิเคราะหวรรณกรรมของไทย 

        Literature  Knowledge  used in Thai dramas 

since Ayutthaya period up to present, analyzing and discussing 

about different types of artwork elements and literature  values 

in Thai Drama and analyzing thai literature.  

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒  วรรณคดีการละคร   ๓(๒-๒-๕) 

Thai Dramatic Literature 

ความรูดานวรรณคดีท่ีนํามาใชในการแสดงละครของไทย 

สมัยอยุธยาถึงปจจุบัน วิเคราะหอภิปราย องคประกอบตางๆ คุณคาทาง

วรรณคดีตอวงการละคร และวิเคราะหวรรณกรรมของไทย 

        Literature  Knowledge  used in Thai dramas since 

Ayutthaya period up to present, analyzing and discussing about 

different types of artwork elements and literature  values in Thai 

Drama and analyzing thai literature. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

 ๑๔๔๑๑๐๘ นาฏ ศิ ล ป แ ล ะดน ต รี ใ นหลั ก สู ต รป ระ ถมแล ะ

มัธยมศึกษา  ๒(๑-๒-๓) 

(Performing Arts in Elementary School and 

Secondary School) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับนาฏศิลปและดนตรี ประวัติความ

เปนมา  รูปแบบการแสดงในระดับประถมและมัธยมศึกษา ฝกปฏิบัติ

นาฏศิลปและดนตรีในหลักสูตร 

   Basic knowledge about performing arts and 

music, background, types of performances at elementary and 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๕๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

secondary school levels including practicing performing arts and 

music according to the curriculum. 

 ๑๔๔๒๑๐๑ ระบําโบราณคดี   ๒(๑-๒-๓) 

  (Ancient Thai Performing) 

           ประวัติความเปนมาของระบําโบราณคดี รูปแบบและ

องคประกอบของการแสดง ฝกปฎิบัติระบําโบราณคดี  

Historical background of  ancient thai 

performing, forms and components of performing arts, 

practicing Rabam Boranakadee thai classical Dance. 

                                                   

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคดี   ๓(๒-๒-๕) 

 Archaeology Dance 

  ประวัติความเปนมา องคประกอบการแสดง ฝกปฏิบัติระบํา

โบราณคดีชุด ระบําทวารวดี   ระบําศรีวิชัย ระบําสุโขทัย ระบําลพบุรี ระบํา

เชียงแสนและออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

  History, performance elements, practicing 

archeological dance of Dvaravati dance, Sriwichai dance, Sukhothai 

dance, Lop Buri dance, Chiang Saen dance, and design of learning 

activity plan for student development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน

หนวยกิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๒๑๐๘ นาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก ๒(๑-๒-๓) 

(Drama and Music for Children) 

ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและดนตรี

สําหรับเด็ก พัฒนาการและความตองการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัย

ตางๆ  โครงสรางหลักการเขียนบทละครสําหรับเด็ก หลักการจัดนาฏศิลป

และดนตรีสําหรับเด็ก ฝกความคิดริเริ่มสรางสรรคและประดิษฐทารํา แตง

เรื่องสั้น และการเขียนบทละครและดนตรีสําหรับเด็ก  การเขียนบทให

สัมพันธกับวิชาตางๆ ตามหลักสูตร 

   Definition and importance of Thai performing 

arts and Music for children, development and needs, activities 

for children in different ages,  structure of playwriting for 

children, principles performing arts and Music for children, 

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒  นาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕) 

Drama and Music for Children 

ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและดนตรีสําหรับ

เด็ก พัฒนาการและความตองการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยตางๆ  

โครงสรางหลักการเขียนบทละครสําหรับเด็ก หลักการจัดนาฏศิลปและดนตรี

สําหรับเด็ก ฝกความคิดริเริ่มสรางสรรคและประดษิฐทารํา แตงเรื่องสั้น และการ

เขียนบทละครและดนตรีสําหรับเด็ก  การเขียนบทใหสัมพันธกับวิชาตางๆ ตาม

หลักสูตร 

   Definition and importance of Thai performing arts 

and Music for children, development and needs, activities for 

children in different ages,  structure of playwriting for children, 

principles performing arts and Music for children, practicing creative 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 



๑๕๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

practicing creative thinking skill and creating dances, writing 

short stories and playwriting for children including how to write 

a play that links to the other subject contents in the 

curriculum. 

 

thinking skill and creating dances, writing short stories and 

playwriting for children including how to write a play that links to 

the other subject contents in the curriculum. 

 

 ๑๔๔๓๑๐๔ การแสดงเปนชุดเปนตอน  ๒(๑-๒-๓) 

(Thai Classical Dance) 

ประวัติความเปนมา องคประกอบในการแสดง  ฝก

ปฏิบัติการแสดงเปนชุดเปนตอน  

   Historical background, elements in performing, 

and practicing occasions of performances. 

 

 

  

 ๑๔๔๓๑๐๖ เทคโนโลยีเพ่ือการแสดง  ๒(๑-๒-๓) 

(Technology for Performance) 

ประเภทของเทคโนโลยี สํ าหรั บศิ ลปะการแสดง 

ลักษณะเฉพาะ  คุณสมบัติ และปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการแสดง 

Types of technologies for performance, 

characteristics, qualifications and practicing using computer  

program for performance. 

  

 ๑๔๔๓๑๐๗ นาฏศิลปอาเซียน   ๒(๑-๒-๓) 

(ASEAN Performing Arts) 

ความรูพ้ืนฐาน ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปใน

  



๑๖๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หนาท่ี การปฏิสัมพันธ  รูปแบบการแสดง 

และฝกปฎิบัติใหสอดคลองตามความเหมาะสม         

Basic Knowledge and historical background of 

Performing arts in Southeast Asia, roles and interactions, 

formats of performances and  organize activities accordingly. 

 ๑๔๔๓๑๐๘ ดนตรีและนาฏศิลปบูรณาการ ๒(๑-๒-๓) 

(Apply Performing Arts and Music) 

   รูปแบบการนําทฤษฎีนาฏศิลปและดนตร ี บูรณาการกับ

กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมใหสอดคลองตาม

ความเหมาะสม   

   Applying theoretical knowledge of performing 

arts and music into different subjects in the curriculum organize 

activities accordingly . 

 

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒  นาฏศิลปบูรณาการ   ๓(๒-๒-๕) 

Apply Performing Arts 

   รูปแบบการนําทฤษฎีนาฏศิลป บูรณาการกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืนๆ ตามหลักสูตร และจัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความเหมาะสม 

  Applying theoretical knowledge of performing arts 

into different subjects in the curriculum organize activities 

accordingly . 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๔๑๐๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการละคร๒(๑-๒-๓) 

(Classical Play Analysis and Criticism) 

ศึกษารูปแบบการแสดงของไทยและสากลท้ังในอดีตและ

ปจจุบัน วิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบ อภิปรายลักษณะของการละครไทย  

   A study of Thai and western performance in 

the past and present, analyzing, criticizing, comparing Thai 

drama. 

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒ หลักการวิเคราะหและวิจารณการแสดง ๓(๒-๒-๕) 

 Acting Plays Criticism 

 รูปแบบ องคประกอบการแสดง การแสดงละครไทยและละคร

รวมสมัยท้ังในอดีตและปจจุบันวิเคราะหวิจารณอภิปรายลักษณะของการแสดง  

  Formats, elements of performance, Thai drama 

and contemporary drama performances, both past and present, 

analysis, critiques, discussion of the nature of performance. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

 ๑๔๔๔๑๐๔ นาฏศิลปตะวันออก - ตะวันตก ๒(๑-๒-๓) 

(Oriental and Western Dramatic Arts) 

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒  นาฏศิลปเปรียบเทียบ  ๓(๒-๒-๕) 

 Comparative Dance 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย



๑๖๑ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

ประวัติความเปนมา รูปแบบและวิธีการแสดงในประเทศ

ตะวันออก-ตะวันตก อียิปตโบราณ  ยุคคลาสสิค ยุคกลาง ยุคฟนฟู ศตวรรษ

ท่ี ๑๗ ศตวรรษท่ี ๑๘  ศตวรรษท่ี ๑๙ ศตวรรษท่ี ๒๐ และศตวรรษท่ี ๒๑ 

วิเคราะห อภิปราย และฝกปฏิบัติใหสอดคลองตามความเหมาะสม 

   Historical background, formats and processes 

of performances in Eastern-Western countries, Ancient Egypt, 

Classical age, middle age, renaissance, ๑๗th century, ๑๘th 

century, ๑๙th century,  ๒๐th century, and ๒๑th century, 

analyzing  discussing the regarded issues and Organize activities 

accordingly . 

 

 ความรูพ้ืนฐาน ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปตะวันออก 

ตะวันตก และนาฏศลิปอาเซยีน  วิเคราะห เปรียบเทียบองคประกอบของการ

แสดง หนาท่ี  การปฏสิัมพันธ  รูปแบบการแสดง ฝกปฏิบัติใหสอดคลองตาม

ความเหมาะสมรวมท้ังและออกแบบแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือพัฒนา

ผูเรยีน  

  Basic knowledge, history of Eastern and Western 

dance, ASEAN dance, comparative analysis of elements of acting, 

roles, interaction, show style, practice to be consistent as 

appropriate, as well as designing a learning activity plan to develop 

learners.  

 

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๒๑๑๑ การแสดง   ๒(๑-๒-๓) 

 (Acting) 

หลักการแสดง อารมณการแสดง  ฝกปฏิบัติการแสดง

ตามบทละคร 

   Principles of expressing feeling in acting, practicing 

acting the roles in drama or plays. 

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๑๑๐๙ การเคลื่อนไหวบนเวที  ๒(๑-๒-๓) 

(Stage Movement) 

การเคลื่อนไหวบนเวที การใชภาษากายสื่อความหมาย 

การเคลื่อนไหวท่ีบงถึงนิสัย ฐานะทางสังคม ยุคสมัยของตัวละคร 

   Movement on the stage, expressing music 

meanings through performances, movements or verbal 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๖๒ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

languages identifying habits, ranks in society and periods of the 

characters. 

 ๑๔๔๒๑๐๙ การแตงกายและแตงหนา  ๒(๑-๒-๓) 

(Character Costume and Make-up) 

ประวัติความเปนมาของการแตงกาย และแตงหนาใน

สมัยตางๆ วิธีการแตงกายละคร ลักษณะการแตงหนา ฝกการแตงกาย 

วิธีการแตงหนา สรางสรรคผลงานและประดิษฐเครื่องแตงกาย  

   Historical background of costume and make up 

in different periods, dressing costumes for dance show, 

costume making up and practice making up, creating works and 

designing costumes. 

 

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒  การออกแบบเคร่ืองแตงกายและแตงหนา๓(๒-๒-๕) 

 Costume Design and Make – up 

   ประวัติความเปนมา  ความสําคัญ  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

หลักการออกแบบเครื่องแตงกาย  การแตงหนาในสมัยตาง ๆ วิธีการแตงกาย

ละครไทย  ลักษณะ การแตงหนา  ฝกการแตงกายละครไทย  แตงหนารูปแบบ

ตาง ๆ  สรางสรรคผลงาน  การประดิษฐเครื่องแตงกาย  

 History, importance, basic knowledge of costume 

design principles, make-up in various times, Thai drama dressing, 

and makeup styles. Practicing Thai drama dress and various make-

up styles, creating works and costume fabrication. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

 ๑๔๔๒๑๑๐ การขับรองและการแสดง  ๒(๑-๒-๓) 

(Singing and Performances) 

ความหมายลักษณะของเพลงในการแสดงประเภทตางๆ 

เทคนิคการใชเสียงใหถูกตองในการแสดงแตละประเภท 

   Meaning of songs in different types of 

performances, techniques of using sounds in different types of 

performances. 

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๒๑๑๒ ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรต์ิ  

๒(๑-๒-๓) (Characters and Places in Ramkian) 

                 ประวัติตัวละคร เรื่องรามเกียรติ์ สถานท่ีสําคัญในเรื่อง

รามเกียรติ์ พงศวดารตางๆในเรื่องรามเกียรติโ์ดยละเอียด และจัดกิจกรรมให

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒  ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญในเร่ืองรามเกียรต์ิ 

๓(๒-๒-๕) Characters and Places in Ramkian 

                 ประวัติตัวละคร เรื่องรามเกียรติ์ สถานท่ีสําคัญในเรื่อง

รามเกียรติ์ พงศวดารตางๆในเรื่องรามเกียรติ์โดยละเอียด และจัดกิจกรรมให

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 



๑๖๓ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

สอดคลองตามความเหมาะสม 

   Historical background of characters in the epic 

Ramayana, important places in Ramayana, legends of Ramayana 

in detail and Organize activities accordingly. 

 

สอดคลองตามความเหมาะสม 

   Historical background of characters in the epic 

Ramayana, important places in Ramayana, legends of Ramayana in 

detail and Organize activities accordingly.  

 ๑๔๔๓๑๐๙ การแสดงหุน   ๒(๑-๒-๓) 

(Puppetry) 

ความหมาย ขอบเขต ประเภท และประโยชนของหุน  

สรางหุนชนิดตางๆ เทคนิคการเขียนบท  การเชิดหุน  การสรางฉาก-อุปกรณ 

การพากยและการจัดการแสดง 

   Meaning of puppetry, limitation, genres and 

advantages of puppetry, creating different types of puppets, 

techniques of playwriting, performing puppets, creating scenes 

and materials, voice-over narration and producing performance. 

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๓๑๑๑ การเขียนบทละครสําหรับเด็ก         ๒(๑-๒-๓)        

(Playwriting for Children) 

ความรูพ้ืนฐานในการเขียนบทละครสําหรับเด็ก คนควา

งานเขียน  สรางสรรคงานทางศิลปะ ดัดแปลงบทละครใหเหมาะสม  ฝก

เขียนภาพ เรื่องสั้น และฝกการเขียนบทละคร 

   Basic knowledge about playwriting for children, 

researching for writing works, creating artworks, adapting plays 

with appropriateness, practicing drawing pictures and writing 

short stories. 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๖๔ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

 ๑๔๔๓๑๑๒ นาฏศิลปสมัยใหม   ๒(๑-๒-๓) 

(Contemporary Performance) 

ประวัติความเปนมา  หลักการ  องคประกอบและอิทธิพลท่ี

มีตอพัฒนาการของนาฏศิลปสมัยใหม  และปฏิบัตินาฏศิลปสมัยใหม 

   Historical background, principles, elements and 

factors influencing development of contemporary Thai 

performance and performing contemporary performanc.  

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๓๑๑๓ ทฤษฎี เทคนิควิทยุโทรทัศน  ๒(๑-๒-๓) 

(Television Theories and Techniques) 

ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบ การจัดการเทคนิควิทยุ 

โทรทัศนชนิดตางๆ เขียนบทรายการสารคดี การประชาสัมพันธ เขียน Story 

board ตัดตอรายการ และแสดงละครวิทยุโทรทัศนตามความเหมาะสม 

  Theories, techniques and patterns of Radio 

and Television programs, writing documentary program scripts, 

public relation practice, writing story board, editing the TV 

program and performing dramas broadcasted on Radio and 

Television. 

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๔๑๐๕ ทั กษะ กา รป ระ ดิษ ฐ น าฏ ศิ ลป พ้ื น เมื อ ง อี ส าน

สรางสรรค ๒(๑-๒-๓)  

  (Skills in Creating NativeDancing) 

วิเคราะหแนวคิดรูปแบบการแสดง นาฏศิลปพ้ืนเมือง

อีสาน สรางสรรคการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมือง 

   Analyzing conceptual idea of Isan Folk 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๖๕ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

performances, creating simple folk performance. 

 ๑๔๔๔๑๐๖ การออกแบบเพลงดนตรีและการขับรองเพ่ือการแสดง  

๒(๑-๒-๓)  

  (Song and Music Designing for Performance) 

องคประกอบของดนตรี  เอกลักษณของเพลงในการแสดง

ประเภทตางๆ หลักการขับรอง เทคนิคการตัดตอเพลง และออกแบบเพลง

ประกอบการแสดง                   

   Elements of music, unique characteristic of 

songs for different types of performances, vocal principles, song 

editing techniques and designing songs for performance. 

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒  การออกแบบเพลงดนตรีและการขับรองเพ่ือการแสดง  

๓(๒-๒-๕)  

  Song and Music Designing for Performance 

องคประกอบของดนตรี  เอกลักษณของเพลงในการแสดง

ประเภทตางๆ หลักการขับรอง เทคนิคการตัดตอเพลง และออกแบบเพลง

ประกอบการแสดง                   

   Elements of music, unique characteristic of songs 

for different types of performances, vocal principles, song editing 

techniques and designing songs for performance.  

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

 ๑๔๔๔๑๐๗ การอานตีความบทละคร  ๒(๑-๒-๓) 

(Oral Interpretation) 

 หลักทฤษฎีการอานตีความ อานบทความละครในเชิง

ตีความ และแสดงออกโดยการใชเสียงและทาทาง  เนนการวิเคราะหตัว

ละครในเชิงจิตวิทยา 

   Theory of Reading for interpretation, reading 

and interpreting play scripts, and performing verbally and 

acting, focusing on analyzing the characters in Psychological 

terms. 

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๖๖ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

 ๑๔๔๔๖๐๑ การจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลป ๑    ๓(๒-๒-๕) 

(Instructional Methodology and Management 

in Dramatic Arts ๑) 

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมวิชาเฉพาะ

ระดับประถมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสตูร จิตวิทยาการเรียนรูและ

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน  วิธีสอน 

และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมวิชาเฉพาะ 

การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู การใชเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผล

การเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู และฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใน

สถานการณจําลองและสถานการณจริง 

    Simplify writing elementary school dramatic 

arts course related document by “instructional methodology 

and management in dramatic arts ๑” theory that included 

elementary school children learning psychology, elementary 

school children development psychology, teaching style, 

applying technology in education, assessment for learning and 

course management. Practice teaching in simulate class and 

real class. 

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒  การจัดการเรียนนาฏศิลปในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

๓(๒-๒-๕)   

  Performing Arts in Elementary School and 

Secondary School 

  วิ เคราะหหลักสูตรสถานศึกษาในกลุม วิชานาฏศิลป

ระดับประถมและมัธยมศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการ

เรียนรูและจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมและมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน 

วิธีสอนและเทคนิคการสอนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมวิชาเฉพาะ 

การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรูการใชเทคโนโลยีการวัดผลประเมินผลการ

เรียนรูการวางแผนการจัดการเรียนรูแนวโนมของการจัดการเรียนรูและการ

พัฒนาการเรียนรูโดยใชการวิจัย การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ

จําลองและสถานการณจริง  

  Analyze the curriculum of schools in elementary 

and secondary dance arts, study course documentation, learning 

psychology and developmental psychology of primary and 

secondary children, teaching styles, teaching methods and teaching 

techniques, guidelines for organizing learning activities in specific 

subjects, media development and learning resources, use of 

technology, learning assessment and evaluation, planning learning 

management, trends in learning management and learning 

development using research, practice in learning management in 

simulated situations and real situations. 

รวมสองวิชาเปนหน่ึงวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา และคาํอธิบาย

รายวิชา 



๑๖๗ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

 ๑๔๔๔๖๐๒ การจัดการเรียนรูวิชานาฏศิลป ๒         ๓(๒-๒-๕) 

(Instructional Methodology and Management 

in Dramatic Arts ๒) 

ศึกษา  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมวิชาระดับ

มัธยมศึกษาศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรูและ

จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน วิธี

สอน  และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมวิชา

เฉพาะ การพัฒนาสื่อและแหลงการเรียนรู  การใชเทคโนโลยี  การวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู  การวางแผนการจัดการเรียนรู  แนวโนมของการ

จัดการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูโดยใชการวิจัย การฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

Simplify writing secondary school dramatic arts 

course related document by “instructional methodology and 

management in dramatic arts ๒” theory that included 

secondary school children learning psychology, secondary 

school children development psychology, teaching style, 

applying technology in education, assessment for learning and 

course management. Practice teaching in simulate class and 

real class. 

 

 

 ๑๔๔๑๑๑๐ การดนตรีและการแสดงของไทย ๒(๑-๒-๓) 

  (Thai Preforming Arts and Thai Music) 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีการจัดการท่ี

 วิชาท่ีตัดออก 



๑๖๘ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

เก่ียวกับการแสดง แสง สี เสียง ฉาก การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดง

ประเภทตางๆ การจัดการแสดงใหเหมาะสมและเกิดความสัมพันธระหวาง

ดนตรี วรรณศิลปและนาฏศิลป   

  Discover performance stage management : 

lighting direction,sound direction,stage background,focusing on 

music application on performance in variety and performance 

management that balance music, literature and performing arts. 

 ๑๔๔๓๑๑๐ ละครสรางสรรค   ๒(๑-๒-๓) 

(Creative Drama) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับละคร  ในนาฏศิลปไทยและนาฏศิลป

สากล สรางสรรคผลงานการละคร และคุณคาของการแสดงกับศิลปะการแสดง

ท่ีสรางสรรค 

 Fundamental knowledge of drama in Thai and 

Western performing arts fields, creating dramas and values of 

creative performance and performing arts. 

 วิชาท่ีตัดออก 

 ๑๔๔๔๑๐๘ การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนสําหรับครู

นาฏศิลป ๒(๑-๒-๓) Development Instruction Media for 

Dramatic Art Teacher 

  ศึกษาความหมาย ประเภทและประโยชนของสื่อการ

สอนนาฏศิลป การเลือกใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การ

วิเคราะหเน้ือหา พัฒนาสื่อการสอน ฝกปฏิบัติการสรางสื่อการสอนให

เหมาะสมกับเน้ือหาวิชานาฏศิลป 

  Definition, types, and benefits of dramatic art 

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

 Design Technology for Dance 

  ความหมาย ประเภทและประโยชนของสื่อการสอน

นาฏศิลป  การเลือกใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะห

เน้ือหา การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร การสืบคนขอมลูทางดานการ

แสดง และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสื่อ  

  Meaning, types and benefits of dance teaching 

media, selection of teaching materials that are appropriate for the 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ

รายวิชา จํานวนหนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 



๑๖๙ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

teaching materials; the appropriate selection of teaching 

materials for the subjects, content analysis, practice of the 

creation and efficiency validation of dramatic art  teaching 

materials. 

subject matter, content analysis, design, development, 

dissemination and searching performances information, and using 

computer programs for media creation. 

 

 ๑๔๔๔๑๐๙ เพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา  ๒(๑-๒-๓) 

  (Performance of Thai Vocal Music in 

Curriculum of Elementary Schools and Secondary School) 

ขับรองเพลงไทยและเพลงอ่ืนๆท่ีใชในการประกอบการ

แสดงเหมาะสม ในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

   Classical Thai music vocal for Performance in 

Elementary curriculum  and Secondary curriculum. 

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒  เพลงในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

  Performance of Thai Vocal Music in Curriculum 

of Elementary Schools and Secondary School 

ขับรองเพลงไทยและเพลงอ่ืนๆท่ีใชในการประกอบการแสดง

เหมาะสม ในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

   Classical Thai music vocal for Performance in 

Elementary curriculum  and Secondary curriculum. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

  ๑๔๔๓๓๐๖-๖๒  การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) 

Management for Performance   

 บริหารจดัการ การเขียนโครงการการแสดงนาฏศิลป 

บทบาทหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของกับการแสดง การจดังบประมาณ บทบาท

ของงานนาฏศิลปในเชิงพานิชย การดําเนินธุรกิจดานนาฏศลิป และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  

  Management, writing of performing arts projects, 

roles, duties and individuals involved in the performance, 

budgeting, the role of commercial dance, performing a dance 

business, and related laws. 

 

 

รายวิชาใหมหลักสูตร 

๒๕๖๒ 



๑๗๐ 
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (เดิม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา (ใหม) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งท่ีปรับปรุง 

  ๑๔๔๔๓๐๒-๖๒ สัมมนาทางดานนาฏศิลป  ๓(๒-๒-๕) 

Seminar for Dance  

  ศึกษากระบวนการ  ข้ันตอนการจัดสัมมนา  รูปแบบ  และ

จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางดานนาฏศิลป เพ่ือสรางกระบวนการคนหา องค

ความรูดานนาฏศิลปในเรื่องท่ีสนใจ  

Study the process, procedures for organizing seminars, formats, and 

organizing academic seminars on dance to create searching 

process, dramatic knowledge in the subjects of interest. 

รายวิชาใหมหลักสูตร 

๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับการ

บริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบ

ใหตราขอบังคับไว ดังนี้  

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ”  

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับการจัดการศึกษาแกนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตร

ปริญญาตรี ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป  

  ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน  

  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

“อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ี ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืน

นอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศึกษาในวันทําการปกติก็ตาม  

   “หลักสูตร”   หมายถึง   หลักสูตรท่ีใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย  

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการ

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  

            /หมวด ๑... 



๑๗๓ 
 

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิธีการรับเขาศึกษา 

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

ขอ ๖ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

๖.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป  

๖.๒ ตองไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา  

๖.๓ ไมถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  

๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามขอกําหนดของหลักสูตร  

ขอ ๗ วิธีการรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ เขาศึกษาทุกระบบการศึกษาซ่ึงอาจใช

วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

หมวด ๒ 

การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

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

ขอ ๘ การรายงานตัวเปนนักศึกษา  

   ๘.๑ ผูท่ีสอบคัดเลือกได หรือผูท่ีไดรับการคัดเลือก หรือผูท่ีไดรับการอนุมัติใหยายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผูท่ีรับการอนุมัติใหเขาศึกษาตอจะตองไปรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามท่ี

กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย  

   ๘.๒ กรณีท่ีนักศึกษาไมไปรายงานตัว ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์การเขาเปน

นักศึกษา เวนแตไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเปนรายๆ ไป  

 

  ขอ ๙ ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาเม่ือไดข้ึนทะเบียนและชําระเงินคาลงทะเบียน

เรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว พรอมท้ังตองนําสงหลักฐาน การสําเร็จการศึกษา

และหลักฐานอ่ืนๆ ตามวัน เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

หมวด ๓ 

การรับยายนักศึกษา 

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

ขอ ๑๐ เกณฑการรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับยายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซ่ึงสภามหาวิทยาลัยรับรอง ท้ังนี้

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผูขอยายมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติท่ีกําหนดไวตามขอ ๖  

    ๑๐.๒.๒ ไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา และมีผล

การเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๐๐  

         /๑๐.๓ การเทียบโอน...   



๑๗๔ 
 

   ๑๐.๓ การเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย

การเทียบโอนผลการเรียน  

 

หมวด ๔ 

การเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

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

  ขอ ๑๑ การเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง  

   ๑๑.๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนมาแลว อาจขอเขาศึกษาตอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมไดแตตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๖  

   ๑๑.๒ ใหผูประสงคจะเขาศึกษายื่นใบสมัครตอมหาวิทยาลัยกอนเปดภาคการศึกษาตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย

การเทียบโอนผลการเรียน  

 

หมวด ๕ 

ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

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

  ขอ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  

   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนและใชระยะเวลาเรียนไม

นอยกวา ๘ สัปดาหโดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับสองเทาของภาคการศึกษาปกติ สําหรับการจัด

การศึกษาใหนักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูรอนใหนับเปน ๑ ภาคการศึกษาปกติ  

   ๑๒.๒ การคิดหนวยกิตของแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังนี้  

    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

    ๑๒.๒.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

    ๑๒.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค  

 

 

   /ขอ ๑๓...  



๑๗๕ 
 

  ขอ ๑๓ การจัดหลักสูตร  

   ๑๓.๑ โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตละสาขาวิชา ประกอบดวย  

    ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวางมีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรูสามารถคิดอยางมีเหตุผล 

สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักใน

คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต

และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  

    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานได  

    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเอง

ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  

   ๑๓.๒ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  

    ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตให

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรท่ี

เรียนไมเต็มเวลา  

    ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตให

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลาและไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรท่ี

เรียนไมเต็มเวลา  

หมวด ๖ 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 

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

  ขอ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑๕ 

วัน นับแตวันท่ีเปดภาคการศึกษา  

   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณก็ตอเม่ือไดชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาปกติไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชาสําหรับ

ภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต  

   การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนรายวิชาของแตละภาคการศึกษาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิต  

   กรณีนักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิต สําหรับการศึกษาในระบบทวิภาคแบบ 

๒ ภาคการศึกษาตอปการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือตองการลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑๕ หนวยกิต สําหรับการศึกษา

ของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตอปการศึกษาตามวรรคสอง ใหยื่นคํารองขออนุมัติตอมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาคการศึกษา  

       /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



๑๗๖ 
 

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม ยกเวนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาตโดยใหพิจารณาเปนราย

กรณี โดยคํานึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปนสําคัญ  

   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจใหนักศึกษาท่ีถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบทาง

การเงิน กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดถามีเหตุผลอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูกถอนชื่อนั้นเปนระยะเวลาพัก

การศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเปนนักศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆท่ี

คางชําระเสมือนเปนผูลาพักการศึกษา  

   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีขอตกลงเฉพาะกรณี 

อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ท่ีเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนแทนการ

ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังหมด หรือบางสวนไดหรืออาจพิจารณาอนุมัติใหลงทะเบียนรายวิชาท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยโดยชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบวาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยก็ได  

   ๑๔.๖ การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไขของหลักสูตรใหถือวาการลงทะเบียนนั้นตกเปนโมฆะและรายวิชา

ท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นใหไดรับสัญลักษณ W  

   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษารายวิชาใดๆเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูไดถาอาจารย

ผูสอนยินยอมเปนลายลักษณอักษรและไดยื่นหลักฐานนั้นตอมหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาจะตองชําระคาหนวยกิต 

รายวิชานั้นตามระเบียบวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียนครบรอยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดจะไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ Au  

 

หมวด ๗ 

การเปล่ียนแปลงรายวิชา 

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

  ขอ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  

   ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวันเปดภาค

การศึกษาปกติหรือภายในกําหนด ๗ วัน นับแตวันเปดภาคฤดูรอน  

   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทําไดกอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะไดรับการบันทึกผล

การเรียนเปนสัญลักษณ W สําหรับรายวิชาท่ียกเลิกและไมไดรับเงินคาลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน  

   ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  

 

 

 

 

              /หมวด ๘...  



๑๗๗ 
 

หมวด ๘ 

การลาพักการศึกษาและลาออก 

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

  ขอ ๑๖ การลาพักการศึกษา  

   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้  

    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑเขารับราชการทหาร  

    ๑๖.๑.๒ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  

    ๑๖.๑.๓ เจ็บปวย  

    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  

    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งใหพักการศึกษา  

    ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตตองศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไม

นอยกวา ๑ ภาคการศึกษา  

   ๑๖.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวาใหยื่นใบลา

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ตองยื่นใบลาพักการศึกษากอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา  

   ๑๖.๓ นักศึกษาท่ีลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ

มากกวาจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  

  ขอ ๑๗ การลาออก นักศึกษาท่ีประสงคจะขอลาออกตองยื่นใบลาออกตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

หมวด ๙ 

การโอนยาย 

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

  ขอ ๑๘ การโอนยายสาขาวิชา  

   ๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะ  

   ๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

    ๑๘.๒.๑ นักศึกษาท่ีประสงคจะขอยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และไดเรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแลวไมนอย

กวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  

    ๑๘.๒.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชาและคณะท่ี

ประสงคจะขอยายไป ท้ังนี้ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีคณะกําหนด  

    ๑๘.๒.๓ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ท่ีจะรับยาย

ไปสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงมหาวิทยาลัยทราบ  

    ๑๘.๒.๔ การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา  

   ๑๘.๒.๕ เม่ือนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว รายวิชาท่ีเคยเรียนมาท้ังหมดใหนํามาเทียบโอน

ไดตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม และนําผลการเรียนไปคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหมได  

               /ขอ ๑๙...  



๑๗๘ 
 

  ขอ ๑๙ การโอนยายประเภทนักศึกษา  

   นักศึกษาอาจโอนยายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเปนนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นคํารอง

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

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

  ขอ ๒๐ นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะท่ีเขาศึกษาจนกวาจะสําเร็จ

การศึกษา  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

            (นายสุชาติ เมืองแกว)  

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  โดยเปนการเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี เพ่ือใหการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปจจุบัน  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕ จึงเห็นชอบใหตราขอบังคับไว ดังนี้  

 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

   ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป  

  ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน  

  ขอ ๔ ในขอบังคับนี้  

   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาท่ี ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาท่ีศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืน

นอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแมจะศึกษาในเวลาทําการปกติก็ตาม  

   “หลักสูตร”    หมายถึง   หลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย  

  ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการ

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  

 

  /หมวด ๑...  

 



๑๘๑ 
 

หมวด ๑ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

  ขอ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  

   ๖.๑ ใหประเมินผลทุกรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การวัดผลตองทําตลอด

ภาคการศึกษา โดยวิธีการตางๆ กัน เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาคการศึกษาและ

ใหมีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหวางภาคการศึกษา ใหอยูระหวางรอยละ ๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนน

รวมท้ังหมด เวนแตรายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาโครงงาน ท่ีไมมีภาคทฤษฎีหรือวิชาในทํานอง

เดียวกันนี้  

   กรณีสาขาวิชาใด ท่ีองคกรวิชาชีพไดกําหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการศึกษาไวให

เปนไปตามแนวทางขององคกรวิชาชีพนั้น  

   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง  

   ๖.๓ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในระบบเขาชั้นเรียนแตละรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน

ท้ังหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น  

   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา

นั้น และใหอาจารยผูสอนประเมินผลเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  

   ๖.๔ ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรเปน ๒ ระบบ ดังนี้  

    ๖.๔.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ  

ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน    คาระดับคะแนน  

A    ดีเยี่ยม  (Excellent)     ๔.๐๐  

B+    ดีมาก  (Very good)     ๓.๕๐  

B    ดี  (Good)      ๓.๐๐  

C+    ดีพอใช  (Fairly good)     ๒.๕๐  

C    พอใช  (Fairly)      ๒.๐๐  

D+    ออน  (Poor)      ๑.๕๐  

D    ออนมาก (Very poor)     ๑.๐๐  

E    ตก  (Failure)     ๐.๐๐  

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบได ตองไมต่ํากวา 

“D” ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาใดเปน “E” ตองลงทะเบียนเรียนซํ้าจนกวาจะสอบได กรณีไดคาระดับ

คะแนนเปน “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุมวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทนได  

  เวนแต รายวิชาท่ีเก่ียวกับการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ

รายวิชาอ่ืนท่ีมีลักษณะอยางเดียวกัน คาระดับคะแนนท่ีถือวาสอบผาน ตองไมต่ํากวา “C”  

       /๖.๔.๒ ระบบ...   



๑๘๒ 
 

    ๖.๔.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมิน ดังนี้  

     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  

     PD (Pass with Distinction)   ผานดีเยี่ยม  

     P (Pass)     ผาน  

     F (Fail)      ไมผาน  

   ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตร  

    ๖.๔.๓ สัญลักษณ I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินท่ีไมสมบูรณ ในรายวิชาท่ี

นักศึกษายังทํางานไมเสร็จเม่ือสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ “I” ตองดําเนินการขอรับการ

ประเมิน เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังนี้  

     (๑) กรณีนักศึกษายังทํางานไมเสร็จ ผูสอนพิจารณาผลงานท่ีคางอยูเปนศูนย และ

ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลว หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  

     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบปลายภาค

พรอมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอตอมหาวิทยาลัย  

      (๒.๑) กรณีอนุญาตใหสอบ นักศึกษาตองไปรับหลักฐานการอนุญาตให

สอบไปติดตอขอสอบกับอาจารยประจําวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพน

กําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยน “I” เปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  

      (๒.๒) กรณีไมอนุญาตใหสอบจะถือวาสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผล

การเรียนเปน “E” หรือ “F” แลวแตกรณี  

   ๖.๕ สัญลักษณอ่ืน มีดังนี้  

    Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพ่ือรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต  

    W (Withdraw) ใชสําหรับกรณี ดังตอไปนี้  

     (๑) รายวิชาท่ีลงทะเบียนนั้น ไดรับอนุมัติใหยกเลิกวิชาเรียน กอนวันเริ่มสอบปลาย

ภาค ไมนอยกวา ๑ สัปดาห  

     (๒) กรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว  

     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลสมควรใหยกเลิกวิชาเรียนใน

รายวิชานั้น หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นท้ังหมด  

     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเง่ือนไขและเปนโมฆะ  

  ขอ ๗ การเรียนซํ้า  

   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ท่ีนักศึกษาสอบได “D” หรือต่ํากวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

นั้นซํ้าได  

   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสรางหลักสูตรท่ีนักศึกษาสอบไดผลประเมินเปน “E” หรือ “F” 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้า  

     /ขอ ๘...  



๑๘๓ 
 

  ขอ ๘ ผลการประเมินเปน “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไมนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม  

  ขอ ๙ การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา  

   ๙.๒ การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ของทุกรายวิชา มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท้ังหมด  

   ๙.๓ เม่ือนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลวไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 

๒.๐๐ ท้ังนี้ตองอยูในระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

หมวด ๒ 

การสําเร็จการศึกษา 

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

  ขอ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นําารองขอสําเร็จ

การศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแตวันเปดภาคเรียน  

 

  ขอ ๑๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้  

   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  

   ๑๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรรวมท้ังเง่ือนไขท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด  

   ๑๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  

   ๑๑.๔ ตองมีระยะเวลาการศึกษาตามเง่ือนไขตอไปนี้  

    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน            

๘ ปการศึกษา  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๘ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน          

๑๐ ปการศึกษา  

    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน ๙ ป

การศึกษา  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป มีเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน ๑๑ ป

การศึกษา  

   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆใหเปนไปตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

   ๑๑.๖ ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย  

              /ขอ ๑๒...   



๑๘๔ 
 

  ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูอนุมัติผลการศึกษา และใหถือวันท่ีอนุมัติผล

การศึกษาเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา  

หมวด ๓ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

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

  ขอ ๑๓ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้  

   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้  

    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา

ปกต ิภาคการศึกษาท่ี ๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน  

    ๑๓.๑.๒ ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี ๔ , ท่ี ๖ , ท่ี ๘ , ท่ี ๑๐ , ท่ี ๑๒ , ท่ี ๑๔ , ท่ี ๑๖ , ท่ี ๑๘ , ท่ี ๒๐ และ ท่ี ๒๒ นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน  

    ๑๓.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐  

    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๒ 

และ ๑๑.๓ ในการเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

   ๑๓.๒ สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาเม่ืออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งตอไปนี้  

    ๑๓.๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๐  

    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนด ตามขอ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๒ 

และ ๑๑.๓ ในการเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

   ๑๓.๓ การพนสภาพนักศึกษา กรณีอ่ืนท่ีไมใชโดยการประเมินผล มีดังนี้  

    ๑๓.๓.๑ ตาย  

    ๑๓.๓.๒ ลาออก  

    ๑๓.๓.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน  

    ๑๓.๓.๔ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษาขอใดขอหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดและไมไดลาพักการศึกษา  

    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือ กระทําการอันกอใหเกิดความเสื่อม

เสียแกมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  

 

 

            /หมวด ๔...   



๑๘๕ 
 

หมวด ๔ 

การใหปริญญาเกียรตินิยม 

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

  ขอ ๑๔ ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะไดรับเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติดังนี้  

   ๑๔.๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  

    ๑๔.๑.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๓.๖๐ ข้ึนไป  

    ๑๔.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ํากวา D หรือไมต่ํากวา P  

    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑดังตอไปนี้  

นักศึกษาภาคปกติ  

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  

   นักศึกษาภาคพิเศษ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  

   ๑๔.๒ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติครบถวน

ทุกขอดังตอไปนี้  

    ๑๔.๒.๑ เม่ือเรียนครบตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ข้ึนไป

แตไมถึง ๓.๖๐  

    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  

   ๑๔.๓ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย  

    ๑๔.๓.๑ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ

อนุปริญญา จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  

     ๑๔.๓.๑.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิม

ไมนอยกวา ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา ๓.๖๐  

     ๑๔.๓.๑.๒ ไมเคยไดผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ํากวา D หรือ ไมต่ํากวา P  

     ๑๔.๓.๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษา

ภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน ๗ ภาคการศึกษา  

 

 

 /๑๔.๓.๒ ผูท่ีสําเร็จ..  



๑๘๖ 
 

    ๑๔.๓.๒ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ

อนุปริญญา จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังตอไปนี้  

     ๑๔.๓.๒.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบันเดิม 

ไมนอยกวา ๓.๒๕ และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕  

     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  

 

หมวด ๕ 

บทเฉพาะกาล 

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

  ขอ ๑๕ นักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการวัด

และประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขอบังคับอ่ืนใดในขณะท่ีเขาศึกษาจนกวา

จะสําเร็จการศึกษา  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแกว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดออก

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยว าดวยการเทียบโอนผลการเรียน                     

พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 

ขอ ๒ ใหยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  

ใหใชระเบียบนี้แทน 

 

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษาท่ี ๒๕๕๓ เปนตนไป 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “อธิการบดี”      หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  “นักศึกษา”     หมายความวา    ผู ท่ีรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา   การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีได

ศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ

หรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความวา   สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรอง  



๑๘๙ 
 

 

ขอ ๕ รายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองไดรับการประเมินผลการศึกษา หรือเปนรายวิชาท่ีไดรับ

การเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซ่ึงเคยศึกษามาแลวไมเกินสิบปนับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่ม

นับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายท่ีมีผลการเรียน  

ขอ ๖ ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๒) สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(๓) ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการ

ทํางานผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตามขอ ๖ (๓) (๔) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทาสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะตองมีความรูพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสําหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๗ หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ มีดังตอไปนี้ 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมี

เนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอน เวนแตเปนการเทียบโอนผล

การเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  

   (๒) นักศึกษามีสิทธิท่ีเทียบโอนผลการเรียนไดท้ังหมดหรือบางสวน  

    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแตเพียงบางสวนตองเปนรายวิชาท่ีไดรับระดับคะแนนไมต่ํา

กวา C หรือ P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ B หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไมนํามาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและใหบันทึกไว

ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 

    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนท้ังหมดจะนําเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบ

โอนมาคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   (๓) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินชั้นปและภาค

การศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

    (๑ )  เป นรายวิ ช าหรือกลุ มรายวิ ช า ในหลักสูตรมหาวิทยาลั ย  หรือ เ ทียบเท า ท่ี

สถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

    (๒) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะนํามาเทียบโอนผลการเรียนตองเปนรายวิชาหรือกลุม

รายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียน 

    (๓) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีผานการประเมินผลการเรียนไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 

C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือเทียบเทา

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   



๑๙๐ 
 

    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไดไมเกินสามในสี่ของหนวยกิต 

รวมของหลักสูตรท่ีรับโอน ระดับบัณฑิตศึกษาไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

   อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญา

มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนผลการเรียนไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ี

จะเขาศึกษา 

    (๕) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

และใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ P (T) ในชองระดับคะแนน 

 

    ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง

ใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และในหมวดวิชาเลือกเสรีได

ท้ังหมด โดยไมนําเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ ๕ มาพิจารณา และใหนับหนวยกิตรวมในเกณฑ

สําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

    ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทาใหสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดก่ึงหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

และในหมวดวิชาเลือกเสรีไดท้ังหมด โดยไมนําเง่ือนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ ๕ มาพิจารณา และให

นับหนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ ใหคณะกรรมการประเมินการเทียบโอน

ผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  

 ขอ ๘ หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบ    

   (๑) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ี

ทางมหาวิทยาลัยเปดสอน 

   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษา

ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณทํางานเขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมินการเทียบ

โอนผลการเรียนใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการประเมิน 

   (ก) แฟมสะสมผลการเรียนรู 

   (ข) การทดสอบ 

    (ค) การสัมภาษณ 

   (ง) การตอบคําถาม 

   (จ) การสาธิต 

   ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทาสําหรับ

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับปริญญาตรี และไมต่ํากวาระดับ B หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิด
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คาระดับคะแนนหรือคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษร

ยอ P(T) ในชองระดับคะแนน 

ขอ ๙ นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๑๐ ใหมีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบดวย 

   (๑) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผล

การเรียน  เปนประธาน 

   (๒) อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียนจํานวนอยางนอยหนึ่งคนแตไม

เกินสามคน โดยคําแนะนําของคณบดีตาม (๑) เปนกรรมการ 

   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาท่ีจะขอเทียบโอนผลการเรียน เปนกรรมการและเลขานุการเม่ือ

คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดําเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแลว ใหรายงาน

ผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

ขอ ๑๑ นักศึกษาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เวนแต 

  (๑) รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    (๒) นักศึกษาซ่ึงเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวกลับเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับการเทียบ

โอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชาและโอนหนวยกิตท่ีเคยศึกษามาแลวท้ังหมด  

ขอ ๑๒ นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนในระบบตองดําเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชําระ

คาธรรมเนียมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา เวนแตกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอขยายเวลา

ดังกลาวอีกไดแตไมเกินหนึ่งภาคเรียน นักศึกษาท่ีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ใหดําเนินการขอเทียบโอนไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกจนถึง

วันสุดทายของกําหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา    

ขอ ๑๓ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจออกประกาศใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมท้ังใหมี

อํานาจชี้ขาดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกรณีการใชระเบียบนี้  

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแกว) 

                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

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

ดวยเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เพ่ือความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหสาขาวิชา หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยนําไปใชประกอบในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘”   

ขอ ๒. ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ

ใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓. ใหยกเลิกความในขอ ๗ วรรคหา แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวยการเทียบโอนผลการ

เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา ใหสามารถเทียบโอนผล

การเรียนสําหรับรายวิชา หรือกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไดไมเกินก่ึงหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และใน

หมวดวิชาเลือกเสรีไดท้ังหมดโดยไมนําเง่ือนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และขอ ๕ มาพิจารณา และใหนับ

หนวยกิตรวมในเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา” 

ขอ ๔. ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแกว) 

                              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐  

และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนไดมากข้ึน 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๐  เม่ือวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ พ.ศ  ๒๕๕๐ ใหออก

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน  พ.ศ. 

๒๕๕๐ 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 

 ขอ ๓ การเปดภาคฤดูรอนใหถือเปนภาคการศึกษาไมบังคับ   ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘  สัปดาห  โดย

จัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาใหเทากับสองเทาของภาคการศึกษาปกติ 

 ขอ ๔ การเปดภาคฤดูรอน มีความมุงหมายดังนี้ 

  ๔.๑ เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอน

ไดมากข้ึน 

  ๔.๒ เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาท่ีไมอาจเรียนไดหรือเรียนแลว

สอบไมผานในภาคการศึกษาปกติ 

  ๔.๓ เพ่ือใหนิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีสนใจไดมีโอกาสศึกษารายวิชาท่ีเปด

สอน 

 ขอ ๕ การเปดสอนรายวิชาในภาคฤดูรอน จะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้   การเปดสอนรายวิชาใหอยู

ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๖ การลงทะเบียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการเสนอให

ไดรับปริญญาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 

 ขอ ๗ การดําเนินการสอน อาจารยผูสอนคนหนึ่งจะสอนไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง 

 ขอ ๘ ในระหวางท่ียังมิไดวางระเบียบออกขอบังคับคําสั่งหรือประกาศใด ๆ เพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับฉบับ

นี้ ใหนําระเบียบขอบังคับ หรือประกาศท่ีกําหนดไวสําหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใชบังคับโดยอนุโลมท้ังนี้ใหอยูในดุลย

พินิจของอธิการบดี 

 



๑๙๕ 
 

 ขอ ๙ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน สําหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรีใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติและใหจาย

คาตอบแทนการสอนตามอัตราคาสอนภาคปกติ 

 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการ

ใชระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๖   กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๐    

              

 

                                  

                                                                                          (นายสุวิทย   คุณกิตติ) 

                                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

 
 
 

 

 

                                  

                 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

วาดวย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

………………….. 

ดวยเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน พ.ศ. 

๒๕๕๐ เพ่ือแกไขหลักเกณฑการจายอัตราคาใชจายการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ใหมีความเหมาะสม และคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมติ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน    (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้บังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความนี้แทน 

“ขอ ๙ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภาคปกติ    

 หลักเกณฑวิธีการจายคาตอบแทนการสอนและคาดําเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย” 

 ขอ ๔ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

             (นายสุชาติ เมืองแกว)  

          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



๑๙๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
 
 
 

 

ท่ี ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 

                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือให

การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การ

บริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลงวันท่ี ๑๓ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

ขอ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  

ในการบริหารและจัดการดานวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไป

ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดจัดระบบการบริหารงานวิชาการระดับ

ปริญญาตรี โดยเนนการบริหารแบบองคคณะบุคคล โดยใหมีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ไดแก คณะกรรมการประจํา

หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการท้ัง ๓ ระดับ มีบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน และสามารถประสานความรวมมือกันใน

ระหวางคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการคณะตางๆ มี

ดังนี้  

๒.๑ คณะกรรมการประจําหลักสูตร  

      ประกอบดวยคณะบุคคล จํานวน ๕ คน ท่ีมีรายชื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร  

      ๒.๑.๑ การไดมาซ่ึงคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอ

ชื่อประธานกรรมการและใหประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีท่ีไมมีผูเสนอชื่อประธาน

กรรมการ ใหคณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  

๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป  

๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามประธานกรรมการ 



๑๙๙ 
 

๓) การพนจากตําแหนงของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตร  

ข) ครบวาระ  

ค) ลาออก  

ง) ตาย  

จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  

ฉ) หลักสูตรนั้นถูกปด หรือไมมีนักศึกษาในหลักสูตร  

ช) กรณีอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นควรใหพนจากตําแหนง  

๒.๑.๓ บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

    ใหมีหนาท่ีท่ัวไปตามขอ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหนาท่ีตอไปนี้  

๑) กําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

๒) จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  

๓) สรรหา เสนอชื่อและขอมูลรายละเอียดของผูทําหนาท่ีอาจารยผูสอน อาจารยท่ี

ปรึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ อาจารยประจําสังกัดหลักสูตร ตลอดจนกํากับ ควบคุม ดูแลการเรียนการสอน ให

เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาทหนาท่ีตอ

คณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับคณะในการจัดอาจารยนิเทศก และ

แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาหองปฏิบัติการของหลักสูตรใหไดมาตรฐานและพรอมใชงาน  

๙) ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (มคอ.๒)  

๑๐) ทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชา คณะ และหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริหารหลักสูตร  

๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  

๑๒) ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

๑๓) พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก ๕ ป  

๑๔) เผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร  



๒๐๐ 
 

๑๕) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 

๒.๒ คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปดวย  

๑) คณบดี            ประธานกรรมการ  

๒) รองคณบดีฝายวิชาการ          รองประธานกรรมการ  

๓) ตัวแทนคณาจารยในสภาวิชาการ         กรรมการ  

๔) หัวหนาภาควิชา (ถามี)          กรรมการ  

๕) ประธานกรรมการประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร        กรรมการ  

๖) หัวหนาสํานักงานคณะ          กรรมการและเลขานุการ  

 

บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  

๑) กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงานดานวิชาการของคณะใหสอดคลองกับ 

นโยบายของมหาวิทยาลัย  

๒) จัดทําขอมูลศักยภาพของอาจารยในสังกัดคณะและอาจารยพิเศษ  

๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

วิชาการมหาวิทยาลัย  

๔) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร  

๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจําภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาของหลักสูตรในคณะ  

๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  

๗) พิจารณาการจัดอาจารยผูสอน จัดอาจารยนิเทศก และอาจารยประจําสังกัด

หลักสูตร  

๘) ใหคําปรึกษางานดานวิชาการและเสนอความเห็นแกคณบดี  

๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารยในคณะ  

๑๐) แตงตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูใน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  

๑๑) กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการ

ผลิตบัณฑิต  

๑๒) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

 

๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย  

๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ          ประธานกรรมการ  

๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  



๒๐๑ 
 

        

๓) ผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป          กรรมการ  

๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  

๕) รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและ 

      ผูชวยเลขานุการ 

บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

ใหมีบทบาทและหนาท่ีในงานตอไปนี้  

๑) กํากับดูแลการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตอมหาวิทยาลัย  

๓) พิจารณาดําเนินการใหมีการใชบุคลากร ทรัพยากร เพ่ือการเรียนการสอนอยางเต็ม

ศักยภาพ  

๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา  

๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  

๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม  

๗) ใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  

๘) ใหคําปรกึษาเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ  

๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  

๑๐) พิจารณาเสนอหรือแกไขระเบียบขอบังคับท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานทางวิชาการ  

๑๑) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการทุกคณะดําเนินการโดยคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

          

              

                                                 

                                                                     (ผูชวยศาสตราจารยสนิท เหลอืงบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ฌ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ป จํานวน ๑๖ หลักสูตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 



๒๐๕ 
 

 



๒๐๖ 
 

 



๒๐๗ 
 

 



๒๐๘ 
 

 



๒๐๙ 
 

 
 



๒๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ญ  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 



๒๑๑ 
 

 



๒๑๒ 
 

 



๒๑๓ 
 

 



๒๑๔ 
 

 
 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๖ 
 

 



๒๑๗ 
 

 



๒๑๘ 
 

 



๒๑๙ 
 

 
 



๒๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

 



๒๒๒ 
 

 



๒๒๓ 
 

 



๒๒๔ 
 

 



๒๒๕ 
 

 



๒๒๖ 
 

 



๒๒๗ 
 

 



๒๒๘ 
 

 



๒๒๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป 

 

1.ประวัติ 

ช่ือ - สกุล: นายสังคม  พรหมศิริ 

ตําแหนงทางวิชาการ: รองศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย, อัมรินทร อาสานุต และ   

สมชาย โสบุญมา. (2561). ลีลาผีขนน้ํา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1689-

1697.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

เจนจิรา อักษรเงิน, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม  พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ จันทบาล, ผุสดี โกมาสถิตย, 

และ    มยุรี เดชราช.  (2561).  ระบําคชลักษณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราช

ภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 

1554-1562.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาสถิต และสังคม พรหมศิริ. (2562). ผลการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือผานสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education 

Disruption”.  หนา 792-799.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และจันทิมา อุตลา.  

(2560).   ฟอนหนุมเอ้ินสาวเลนมอญซอนผา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 

6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1631-1640.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา 

: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต,  จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, อัจฉราพร วรรณสาร,  

และนงลักษณ ศรีทอง.  (2561).  ฟอนเก้ียวสาวลาวแหตนดอกไม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539 

ค.บ. นาฏศิลป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2523 
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และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 

117-186.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

ผุสดี โกมาสถิตย, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว, และสังคม พรหมศิริ. (2561). การ

วิเคราะหงานนาฏศิลปสรางสรรคโดยใชทฤษฎี องคประกอบละคร ของอริสโตเติล ผานงานสรางสรรคการ

แสดงชุด จึ่งข่ึง ดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 

2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1554-1565.  วันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  จุฑาภรณ  วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย และพลอยภัทรชา สวัสดิ์.  

(2561).  เซ้ิงโถกเถกหยอกสาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 “โอกาส 

ความหวัง อนาคต”.  หนา 1670-1681.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, นฤมล เกิดเกียรติสุข, 

และ   วิไลพร แซเตีย.  (2561).  ฟอนดินแทนศรัทธา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 270-

278.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, จุฑาภรณ วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ และผุสดี โกมาสถิต. (2562). ระบํา   ลีลา

วดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education Disruption”.  หนา 

754-763.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และชาตรี  ทุมมาวัย.  

(2560).  ระบําวิจิตราผาฝายไทเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 6 

“ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1641-1652.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา : 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป 

 

ประวัติ 

ช่ือ - สกุล:         นางสาวชมภูนาฏ  ชมภูพันธ 

ตําแหนงทางวิชาการ:    ผูชวยศาสตราจารย 

วุฒิการศึกษา: 
 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

กฤษณพจน ศรีทารัง, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และสรินทร คุมเขต.  (2558).  ชาวลัวะบานหมันขาว : การปรับตัวและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง.  วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 10(33) : หนา  86-94   

จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย, อัมรินทร อาสานุต และ   

สมชาย โสบุญมา. (2561). ลีลาผีขนน้ํา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1689-

1697.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

เจนจิรา อักษรเงิน, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม  พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ จันทบาล, ผุสดี โกมาสถิตย, 

และ    มยุรี เดชราช.  (2561).  ระบําคชลักษณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราช

ภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 

1554-1562.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชมภูนาฏ  ชมภูพันธ.  (2560). ผลการใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การศึกษาโดย

ระบบสื่อทางไกล.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ครั้งท่ี 10.  หนา 489-494.  วันท่ี 29-31 พฤษภาคม 2560,  ชลบุรี : โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช 

พัทยา.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และผกาวรรณ ราชพัฒน.  (2558).  จึ่งข่ึงดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 756-

765.  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542 

ศศ.บ. นาฏศิลปไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
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ชมภูนาฏ ชมภูพันธ,  สรินทร คุมเขต,  กานต จันทระ และชัยวิชิต ฉิมลี.  (2559).  แนวทางการสงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 เรื่อง “บูรณาการศาสตรและศิลปงานวิจัยทองถิ่นไทย

และประชาคมอาเซียน”.  หนา 1788-1795.  วันท่ี 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559, นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงทองถ่ิน

ของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย. 10(32) : หนา 83-90.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาสถิต และสังคม พรหมศิริ. (2562). ผลการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือผานสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education 

Disruption”.  หนา 792-799.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว และผุสดี โกมาสถิต. (2561). ลองแกงแลโขง: นาฏศิลป

พ้ืนบานอําเภอปากชม จังหวัดเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 

“โอกาส ความหวัง อนาคต”.  หนา 1661-1669.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัย

พะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และจันทิมา อุตลา.  

(2560).   ฟอนหนุมเอ้ินสาวเลนมอญซอนผา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 

6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1631-1640.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา 

: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต,  จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, อัจฉราพร วรรณสาร,  

และนงลักษณ ศรีทอง.  (2561).  ฟอนเก้ียวสาวลาวแหตนดอกไม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 

117-186.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ.  (2561).  การใชเลิรนนิ่งออบเจ็กตเพ่ือการเรียนการสอนผานระบบเครือขายเพ่ือพัฒนาทักษะ

การสรางสื่อมัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารวิชาการ

ศึกษาศาสตร. 19(1). : หนา 31-42.    

ไทยโรจน พวงมณี, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, วราวุฒิ เรืองบุตร และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2559).  การ

พัฒนานักศึกษาครูศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดวยภูมิปญญาทองถ่ินการละเลนผีตาโขน.  รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นสู

ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหมในศตวรรษท่ี 21”.  หนา 1119-1131.  วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559, 

กาฬสินธุ : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.  
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ผุสดี โกมาสถิตย, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว, และสังคม พรหมศิริ. (2561). การ

วิเคราะหงานนาฏศิลปสรางสรรคโดยใชทฤษฎี องคประกอบละคร ของอริสโตเติล ผานงานสรางสรรคการ

แสดงชุด จึ่งข่ึง ดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 

2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1554-1565.  วันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สรินทร  คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

สงเสริม  การทองเท่ียว โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานางผาเก้ิง บานผานาง ตําบล    ผาอินทรแปลง 

อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 646-652.  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558,  

กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  จุฑาภรณ  วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย และพลอยภัทรชา สวัสดิ์.  

(2561).  เซ้ิงโถกเถกหยอกสาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 “โอกาส 

ความหวัง อนาคต”.  หนา 1670-1681.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, นฤมล เกิดเกียรติสุข, 

และ   วิไลพร แซเตีย.  (2561).  ฟอนดินแทนศรัทธา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 270-

278.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, จุฑาภรณ วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ และผุสดี โกมาสถิต. (2562). ระบํา   ลีลา

วดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education Disruption”.  หนา 

754-763.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และชาตรี  ทุมมาวัย.  

(2560).  ระบําวิจิตราผาฝายไทเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 6 

“ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1641-1652.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา : 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป 

 

3.ประวัติ 

ช่ือ - สกุล: นางสรินทร  คุมเขต 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

กฤษณพจน ศรีทารัง, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และสรินทร คุมเขต.  (2558).  ชาวลัวะบานหมันขาว : การปรับตัวและ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง.  วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 10(33) : หนา  86-94   

จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย, อัมรินทร อาสานุต และ   

สมชาย โสบุญมา. (2561). ลีลาผีขนน้ํา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1689-

1697.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

เจนจิรา อักษรเงิน, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม  พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ จันทบาล, ผุสดี โกมาสถิตย, 

และ    มยุรี เดชราช.  (2561).  ระบําคชลักษณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราช

ภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 

1554-1562.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ,  สรินทร คุมเขต,  กานต จันทระ และชัยวิชิต ฉิมลี.  (2559).  แนวทางการสงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 เรื่อง “บูรณาการศาสตรและศิลปงานวิจัยทองถิ่นไทย

และประชาคมอาเซียน”.  หนา 1788-1795.  วันท่ี 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559, นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.   

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงทองถ่ิน

ของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย. 10(32) : หนา 83-90.  

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 2557 

ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     2553 

ศศ.บ. นาฏศิลปและการละคร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540 



๒๓๗ 
 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาสถิต และสังคม พรหมศิริ. (2562). ผลการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือผานสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education 

Disruption”.  หนา 792-799.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว และผุสดี โกมาสถิต. (2561). ลองแกงแลโขง: นาฏศิลป

พ้ืนบานอําเภอปากชม จังหวัดเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 

“โอกาส ความหวัง อนาคต”.  หนา 1661-1669.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัย

พะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และจันทิมา อุตลา.  

(2560).   ฟอนหนุมเอ้ินสาวเลนมอญซอนผา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 

6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1631-1640.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา 

: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต,  จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, อัจฉราพร วรรณสาร,  

และนงลักษณ ศรีทอง.  (2561).  ฟอนเก้ียวสาวลาวแหตนดอกไม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 

117-186.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

ไทยโรจน พวงมณี, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, วราวุฒิ เรืองบุตร และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2559).  การ

พัฒนานักศึกษาครูศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดวยภูมิปญญาทองถ่ินการละเลนผีตาโขน.  รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นสู

ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหมในศตวรรษท่ี 21”.  หนา 1119-1131.  วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559, 

กาฬสินธุ : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.  

ผุสดี โกมาสถิตย, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว, และสังคม พรหมศิริ. (2561). การ

วิเคราะหงานนาฏศิลปสรางสรรคโดยใชทฤษฎี องคประกอบละคร ของอริสโตเติล ผานงานสรางสรรคการ

แสดงชุด จึ่งข่ึง ดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 

2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1554-1565.  วันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สรินทร  คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

สงเสริม  การทองเท่ียว โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานางผาเก้ิง บานผานาง ตําบล    ผาอินทรแปลง 

อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 646-652.  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558,  

กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   



๒๓๘ 
 

สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  จุฑาภรณ  วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย และพลอยภัทรชา สวัสดิ์.  

(2561).  เซ้ิงโถกเถกหยอกสาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 “โอกาส 

ความหวัง อนาคต”.  หนา 1670-1681.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, นฤมล เกิดเกียรติสุข, 

และ   วิไลพร แซเตีย.  (2561).  ฟอนดินแทนศรัทธา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 270-

278.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, จุฑาภรณ วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ และผุสดี โกมาสถิต. (2562). ระบํา   ลีลา

วดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education Disruption”.  หนา 

754-763.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และชาตรี  ทุมมาวัย.  

(2560).  ระบําวิจิตราผาฝายไทเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 6 

“ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1641-1652.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา : 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

สรินทร คุมเขต.  2560.  การแสดงทองถิ่น. เลย : สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

จํานวน 269 หนา.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 
 

 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป 

 

4.ประวัติ 

ช่ือ - สกุล: นางจุฑาภรณ  วิลัยแกว 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย, อัมรินทร อาสานุต และ   

สมชาย โสบุญมา. (2561). ลีลาผีขนน้ํา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1689-

1697.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

เจนจิรา อักษรเงิน, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม  พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ จันทบาล, ผุสดี โกมาสถิตย, 

และ    มยุรี เดชราช.  (2561).  ระบําคชลักษณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราช

ภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 

1554-1562.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงทองถ่ิน

ของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย. 10(32) : หนา 83-90.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาสถิต และสังคม พรหมศิริ. (2562). ผลการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือผานสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education 

Disruption”.  หนา 792-799.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว และผุสดี โกมาสถิต. (2561). ลองแกงแลโขง: นาฏศิลป

พ้ืนบานอําเภอปากชม จังหวัดเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 

“โอกาส ความหวัง อนาคต”.  หนา 1661-1669.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัย

พะเยา. 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

ศศ.ม. ศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   2554 

ค.บ. นาฏศิลปไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550 



๒๔๐ 
 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และจันทิมา อุตลา.  

(2560).   ฟอนหนุมเอ้ินสาวเลนมอญซอนผา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 

6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1631-1640.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา 

: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต,  จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, อัจฉราพร วรรณสาร,  
และนงลักษณ ศรีทอง.  (2561).  ฟอนเก้ียวสาวลาวแหตนดอกไม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 
117-186.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

ไทยโรจน พวงมณี, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, วราวุฒิ เรืองบุตร และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2559).  การ
พัฒนานักศึกษาครูศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดวยภูมิปญญาทองถ่ินการละเลนผีตาโขน.  รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นสู
ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหมในศตวรรษท่ี 21”.  หนา 1119-1131.  วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559, 
กาฬสินธุ : คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ.  

ผุสดี โกมาสถิตย, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว, และสังคม พรหมศิริ. (2561). การ
วิเคราะหงานนาฏศิลปสรางสรรคโดยใชทฤษฎี องคประกอบละคร ของอริสโตเติล ผานงานสรางสรรคการ
แสดงชุด จึ่งข่ึง ดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 
2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1554-1565.  วันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สรินทร  คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ และจุฑาภรณ จันทบาล.  (2558).  แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
สงเสริม  การทองเท่ียว โครงการบานเล็กในปาใหญ ผานางผาเก้ิง บานผานาง ตําบล    ผาอินทรแปลง 
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 646-652.  วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558,  
กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  จุฑาภรณ  วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย และพลอยภัทรชา สวัสดิ์.  
(2561).  เซ้ิงโถกเถกหยอกสาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 “โอกาส 
ความหวัง อนาคต”.  หนา 1670-1681.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, นฤมล เกิดเกียรติสุข, 
และ   วิไลพร แซเตีย.  (2561).  ฟอนดินแทนศรัทธา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 270-
278.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, จุฑาภรณ วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ และผุสดี โกมาสถิต. (2562). ระบํา   ลีลา
วดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education Disruption”.  หนา 
754-763.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สุริยา บรรพลา, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ จันทบาล และชาตรี  ทุมมาวัย.  
(2560).  ระบําวิจิตราผาฝายไทเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 6 
“ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”.  หนา 1641-1652.  วันท่ี 26– 27  มกราคม 2560, พะเยา : 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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- ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

จุฑาภรณ วิลัยแกว.  2561.  หนาพาทย. เลย : สาขาวิชานาฏศิลป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. จํานวน 
212 หนา. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชานาฏศิลป 

 

5.ประวัติ 

ช่ือ - สกุล: นางสาวผุสดี  โกมาสถิตย 

ตําแหนงทางวิชาการ: อาจารย 

วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ผลงานวิจัย 

จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, สังคม พรหมศิริ, ผุสดี โกมาสถิตย, อัมรินทร อาสานุต และ   

สมชาย โสบุญมา. (2561). ลีลาผีขนน้ํา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย

วิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1689-

1697.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

เจนจิรา อักษรเงิน, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม  พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ จันทบาล, ผุสดี โกมาสถิตย, 

และ    มยุรี เดชราช.  (2561).  ระบําคชลักษณ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราช

ภัฏเลยวิชาการ ประจําป 2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 

1554-1562.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว ผุสดี โกมาสถิต และสังคม พรหมศิริ. (2562). ผลการใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือผานสื่อสังคมออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education 

Disruption”.  หนา 792-799.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว และผุสดี โกมาสถิต. (2561). ลองแกงแลโขง: นาฏศิลป

พ้ืนบานอําเภอปากชม จังหวัดเลย.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 

“โอกาส ความหวัง อนาคต”.  หนา 1661-1669.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัย

พะเยา. 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, สรินทร คุมเขต,  จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, อัจฉราพร วรรณสาร,  

และนงลักษณ ศรีทอง.  (2561).  ฟอนเก้ียวสาวลาวแหตนดอกไม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ .ศ.  

อ.ม. ศิลปการละคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2558 

ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน 

(สื่อสารการแสดง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 
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117-186.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

ผุสดี โกมาสถิตย, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สรินทร คุมเขต, จุฑาภรณ วิลัยแกว, และสังคม พรหมศิริ. (2561). การ

วิเคราะหงานนาฏศิลปสรางสรรคโดยใชทฤษฎี องคประกอบละคร ของอริสโตเติล ผานงานสรางสรรคการ

แสดงชุด จึ่งข่ึง ดังแดง.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ประจําป 

2561 “การบูรณาการภูมิปญญาสูนวัตกรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืน”.  หนา 1554-1565.  วันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2561, เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ  จุฑาภรณ  วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ ผุสดี โกมาสถิตย และพลอยภัทรชา สวัสดิ์.  

(2561).  เซ้ิงโถกเถกหยอกสาว.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 7 “โอกาส 

ความหวัง อนาคต”.  หนา 1670-1681.  วันท่ี 25-26 มกราคม 2561,   พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

สรินทร คุมเขต,  ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, สังคม พรหมศิริ, จุฑาภรณ วิลัยแกว,  ผุสดี โกมาสถิตย, นฤมล เกิดเกียรติสุข, 

และ   วิไลพร แซเตีย.  (2561).  ฟอนดินแทนศรัทธา.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”.  หนา 270-

278.  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561,  กรุงเทพมหานคร : หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.   

สรินทร คุมเขต, ชมภูนาฏ ชมภูพันธ, จุฑาภรณ วิลัยแกว สังคม พรหมศิริ และผุสดี โกมาสถิต. (2562). ระบํา   ลีลา

วดี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งท่ี 8 “Education Disruption”.  หนา 

754-763.  วันท่ี 24-25 มกราคม 2562,  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๕ 
 

 

 

 

 
 

ขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖         วันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ(ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ   

วิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ   

วิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับท่ี ๒) 

ขอบังคับคุรุสภาฉบับใดอางอิงขอบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแลวตามวรรคหนึ่ง รวมท้ัง

ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตขอบังคับดังกลาว ใหถือวาอางอิงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. 

๒๕๕๖ หรือขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน      และ

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย 

ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน

การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

 



๒๔๖ 
 

“สถาบัน” หมายความวา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย คณะหรือหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา ซ่ึงจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

“ครู” หมายความวา บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและ

เอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐ

และเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาใน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายความวา บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษาใหบริการหรือ

ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษา

ตางๆ ซ่ึงหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภาพท่ีพึง

ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม 

ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีเพียงพอท่ี

สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม

การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงค

และเป าหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะหรือความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึนเปนแบบแผนในการ

ประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะ

ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดศรี

แหงวิชาชีพ 

ขอ ๕ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศ 

หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามท่ี

กําหนดไวในขอบังคับ 
 

หมวด ๑ 



๒๔๗ 
 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 

ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมี

คุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 

๑) ความเปนครู 

๒) ปรัชญาการศึกษา 

๓) ภาษาและวัฒนธรรม 

๔) จิตวิทยาสําหรับครู 

๕) หลักสูตร 

๖) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

๗) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้ 

๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ ๗ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 

๑) การพัฒนาวิชาชีพ 

๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 

๓) การบริหารสถานศึกษา 

๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 

๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 



๒๔๘ 
 

๒) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา 

หมวดหรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางานหรือตําแหนงบริหารอ่ืนๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป 

ขอ ๘ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 

๑) การพัฒนาวิชาชีพ 

๒) ความเปนผูนําทางวิชาการ 

๓) การบริหารการศึกษา 

๔) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดป หรือ 

๒) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 

๓) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

มาแลว ไมนอยกวาสามป หรือ 

๔) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีมีประสบการณการบริหารไม

ต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา มาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 

๕) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี

ประสบการณการบริหารไมต่ํากวาหัวหนากลุม หรือผูอํานวยการกลุม หรือเทียบเทา รวมกันมาแลวไมนอยกวาแปดป 

ขอ ๙ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทา 

หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 

๑) การพัฒนาวิชาชีพ 

๒) การนิเทศการศึกษา 

๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

๕) การวิจัยทางการศึกษา 

๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 

๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 



๒๔๙ 
 

๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือมีประสบการณดาน

ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษารวมกันมาแลวไมนอยกวา

หาป 

๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร 

ขอ ๑๐ สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรูและ

ประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 

๓) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 

๔) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในชั้นเรียน 

๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคโดยเนนผลถาวรท่ี

เกิดแกผูเรียน 

๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

๙) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

๑๐) รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 

๑๑) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

๑๒) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ตองมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผูเรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

๔) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

๖) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 

๗) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 



๒๕๐ 
 

๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๙) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 

๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได 

๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

ขอ ๑๓ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

    วิชาชีพทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูรับการนิเทศ 

๓) มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา 

    อยางมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 

๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรับการนิเทศ 

๗) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพสูงไดอยางเปนระบบ 

๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

๙) รวมพัฒนางานกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

๑๑) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 

๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 
 

หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๑๕ ขอบังคับนี้ไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบรรดาผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา ท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ ๑๖ ใหสถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไมแลวเสร็จตามขอบังคับนี้ ยังคงใชหลักสูตรตามขอบังคับ

คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางกอน ท้ังนี้ตองไมเกินสามปหลังจากวันท่ี

ขอบังคับนี้ใชบังคับ 



๒๕๑ 
 

ขอ ๑๗ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีตองการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตใหมาขอข้ึนทะเบียน

ใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาใหการรับรอง

ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใชเปนคุณวุฒิในการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาให

การรับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชเปน

คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดภายในหาปนับแตวันท่ี

ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาใหการรับรอง

ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

          

 

 

          ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

     (ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน) 

                             ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 
 

 

 

 

หนา ๑๓ 

 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา    ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภา

จึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตองการขึ้นทะเบียน ขอรับใบอนุญาต ใหมาขอขึ้นทะเบียน

ใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและผานการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุ

สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดภายในหาปตามท่ีกําหนด ในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ หากพนกําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 

กรณีผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผานการรับรองมาตรฐานความรูครบเกามาตรฐานแตยังขาด

ประสบการณวิชาชีพครู ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ

เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไดผานการรับรองประสบการณวิชาชีพครูแลว ให

สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพน

กําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได               



๒๕๓ 
 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาใหการ

รับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปน

คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาไดภายในหาปนับ

แตวันที่ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใชบังคับ 

 

หนา ๑๔ 

 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภา ใหการรับรองตาม

ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘  สามารถใชเปนคุณวุฒิใน

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใชบังคับ” 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๔ 
 

 

 

 

 

หนา ๒๗ 

 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ           

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 

๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคบันีเ้รียกวา “ขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ขอบังคบันี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใชมาตรฐานวชิาชีพตามขอบังคับครุุสภา วาดวย มาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตองการขอรับใบอนุญาต ใหมาขอรับ ใบอนุญาตได 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและผานการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุ

สภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไดภายในหาปตามท่ีกําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ หากพนกําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได       

กรณีผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และผานการรับรองมาตรฐานความรูครบเกามาตรฐานแตยังขาด

ประสบการณวิชาชีพครู ตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภา วาดวยการรับรองความรูและประสบการณวิชาชีพ

เพ่ือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไดผานการรับรอง ประสบการณวิชาชีพครูแลว ให

สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได   ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพน

กําหนดแลว ไมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได 



๒๕๕ 
 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาใหการ

รับรองตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใชเปน

คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาได 

 

 

 

หนา ๒๘ 

 เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง        ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 

ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภาใหการรับรอง   

ตามขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ ใชเปนคุณวุฒิ

ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกได”  

 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ในสวนของวิชาชีพครูเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙  แหงพระราชบัญญัติสภาครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/

๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึง

ออกขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ”   “มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในขอ ๔ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับความรู

และประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้งผู

ตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีเพียงพอที่สามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการ

แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผูตองการ



๒๕๗ 
 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และเปาหมายการเรียนรู หรือ

การจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีทักษะ หรือความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดขึ้น เปน

แบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผูตองการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ตองยึดถือปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ” 

 ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๖ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา 

หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู ตองมีความรอบรูและเขาใจในเรื่อง 

(๑) การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาใหคําปรึกษาในการวิเคราะหและ

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

(๓) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู 

(๔) การวัด ประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

(๕) การใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา  

(๖) การออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติ         

การสอน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

ดังตอไปนี้ 

(๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

 “ขอ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการคุรุสภากําหนด” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และใหใช

ความตอไปนี้แทน 



๒๕๘ 
 

 “ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 

(ก) การปฏิบัติหนาที่ครู 

(๑) มุงมั่นพัฒนาผูเรียน ดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

(๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนพลเมือง ท่ี

เขมแข็ง 

(๓) สงเสริมการเรียนรู เอาใจใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล 

(๔) สรางแรงบันดาลใจผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู และผูสรางนวัตกรรม 

(๕) พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู 

(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู ส่ือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

(๒) บูรณาการความรูและศาสตรการสอนในการวางแผนและจัดการเรียนรูที่สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด และมีความเปนวัตกร 

(๓) ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบ 

(๔) จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของผูเรียน 

(๕) วิจัย สรางนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู

ของผูเรียน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรคและมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

(ค) ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

(๑) รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

(๒) สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูที่มี

คุณภาพของผูเรียน 

(๓) ศึกษา เขาถึงบริบทชุมชน และสามารถอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม 

(๔) สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ขอ ๗ ขอบังคับฉบับนี้ไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของผูไดรับและผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่

ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๕๙ 
 

 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฒ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแตละช้ันปและสมรรถนะหลักในแตละหมวดวิชา 

 

 

 

 

 

 



๒๖๐ 
 

 

 

 

 

 

หนา ๑๒ 

 เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง        ราชกิจจานุเบกษา    ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                              

พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา          

หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแตละ

ระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน จึงจําเปนตองกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) ตอง

มีมาตรฐานไมต่ํากวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 

๒๕๖๒” 

ขอ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรสี่ป) ตองมุงใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ

องคประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร  และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัต ิ         

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 



๒๖๑ 
 

         

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    ธรีะเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป 

     รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสีป่) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 
 

เอกสารแนบทาย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสตูรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) 
 

๑. ช่ือสาขา สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซ่ึงแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา   (วิชาเอก 

วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา    ตามอัธยาศัย ซ่ึง

สถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจน      จัดการศึกษาเปน

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว     ใน มคอ.๑ ตามบริบท

และศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้ 

๑.๑ กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑.๒ กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 

๑.๓ กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๑.๔ กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 

๑.๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑.๖ กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑.๗ กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 

๑.๘ กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 

๑.๙ กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

๑.๑๐ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๑.๑๑ กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

๑.๑๒ กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

๑.๑๓ กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 

๑.๑๔ กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 

๑.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 

๑.๑๖ กลุมสาขาวิชาทางการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ 



๒๖๓ 
 

เพ่ิมเติมในอนาคต 
 

รายละเอียด กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 

ดูท่ีเอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
 

๒. ช่ือปริญญาและวิชาเอก 

การระบุชื่อปริญญาใหเปนไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับ

สาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได   กําหนดชื่อไวใน

พระราชกฤษฎีกาหรือสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ

สําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙     

 

๓. ลักษณะของสาขา 

สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเปนศาสตรท่ีวาดวยการเตรียมความพรอมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนประจําการและสงเสริมการพัฒนาครูประจําการและนอกประจําการใหมีความรูและมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

เปนผูยึดม่ันในคานิยม อุดมการณ มีจิตวิญญาณความเปนครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐไดกําหนด

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป โดยเนนเปาหมายการสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง และคนดี มีขีดความสามารถ

ในการแขงขันและความสามารถในการสรางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ใน

เอกสารฉบับนี้ จึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู  ใหเปนวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสรางครูท่ีมี

คุณภาพท่ีนําไปสูการสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ 

ดวยการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัต และความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงกระทบตอการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมท่ีเปนศาสตรบูรณาการ และ ขามวัฒนธรรม 

เปาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตรครั้งนี้จึงมุงเนนท่ีการสราง หลักสูตรใหมีความ

ทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูในโลกดิจิทัล ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร (มคอ. ๑) ฉบับนี ้จึงจัดทําข้ึนโดยอิงงานวิจัยในอดีตท่ีพบวามีความซาซอนของโครงสรางรายวิชา รวมท้ัง

อิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศตางๆ ในสากลท่ีมีความกาวหนาในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจน

การระดมความคิดและประสบการณของผูเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทําหลักสูตร

วิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยูภายใตหลักการสําคัญหลายประการไดแก ๑) แนวคิดของการจัดทําหลักสูตรวิชาชีพครูเปน

หลักสูตรบูรณาการ และเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกวาหลักสูตรอิงเนื้อหา เนนสมรรถนะการเรียนรูดวยตนเอง 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผูเรียน ๒) การกําหนดโครงสรางหลักสูตรมีความยืดหยุน และตอบสนอง

ความตองการของการใชครูในโลก  ปจจุบันและอนาคต รวมท้ังความตองการของผูเรียน ๓) การกําหนดโครงสราง

หลักสูตร ไดใหสถาบันผลิตครู  มีอิสระในการสรางหลักสูตรผลิตครูท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณและสภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ี

ของสถานศึกษา โดยยึดผลลัพธการเรียนรูซ่ึงกําหนดข้ึนสําหรับแตละกลุมสาขาเปนเปาหมายรวม ตลอดจนกําหนด

โครงสรางหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและสะทอนอัตลักษณของผูเรียน ๔) การสงเสริมการจัดทําหลักสูตรรายวิชา             

ท่ีทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยีซ่ึงสอดคลองกับการเรียนรูในโลกดิจิทัล ๕) การ



๒๖๔ 
 

สงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนท่ีทําใหผูเรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มี

จิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ  ๖) การสงเสริมการ

วางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีเขมขนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร 
 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

๔.๑ มีคานิยมรวม ตระหนักและยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการทํางานของครู การพัฒนาความรูสึกถึง

ตัวตนความเปนครูและมีเจตคติตอวิชาชีพครูท่ีเขมแข็ง มีจิตบริการตอวิชาชีพครูและชุมชน 

๔.๒ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดม่ันในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีตามอุดมการณความเปนครูดวยความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ อุทิศตน

และทุมเทในการเอาใจใส สรางแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรูและผลประโยชนสูงสุดแกผูเรียน มีความพอเพียงและ

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

๔.๓ เปนผูเรียนรูและฉลาดรู และมีปญญา เปนผูมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดข้ันสูงมี

ความรอบรูดานการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสราง

สัมมาชีพและความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุงม่ันมานะ บากบั่น ใฝ

เรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูและรอบรู ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 

๔.๔ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เปนผูมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห การคิดข้ันสูง 

มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทํางานเปนทีม มีทักษะขามวัฒนธรรม รูเทาทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม การ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีสวนรวมในการพัฒนาความกาวหนาใหกับวิชาชีครู สามารถแสวงหาความรู 

พัฒนาความรู งานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา ตนเองผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพตามความแตกตางระหวาง

บุคคล 

๔.๕ เปนผูมีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู เปนผูมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบ

กิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู ถายทอดความรู สรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี

ความสุขในการเรียน โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงวิธีการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูท่ี

หลากหลาย สื่อ แหลงเรียนรู ชุมชน ภูมิปญญาในชุมชนท่ีเหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียน ท่ีมีความแตกตางกัน 

สามารถบูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจน

นําไปใชในการ แกไขปญหา พัฒนาตนเอง ผูเรียนและสังคม 

๔.๖ เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และใสใจสังคม มีความรักชาติ รักทองถ่ิน มีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล รู

คุณคาและมีสวนรวมในการพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน มีจิตอาสา และ

ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูถูก รูผิด รู



๒๖๕ 
 

ชอบ ชั่ว ดี กลาปฏิเสธและตอตานการกระทําท่ีไมถูกตอง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มี

จิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมท้ังมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 

๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๕.๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับ

มอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๕.๑.๓ มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืนมีความ

สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

๕.๑.๔ มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอมโดยอาศัยหลักการ เหตุผล

และใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกใน

การธารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน 

หรือการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒ ดานความรู 

๕.๒.๑ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตรและวิทยาการการ

จัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษา

และการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการ

นิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค 

และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม

ศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบ

บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 

Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 

๕.๒.๒ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรูและ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน 

โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม

เอกสารแนบทาย 



๒๖๖ 
 

๕.๒.๓ มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทาง

วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

๕.๒.๔ มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

๕.๒.๕ ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

๕.๓.๑ คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

อยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกปญหาและ

พัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด 

นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค 

๕.๓.๓ สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและ

สังคม 

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๕.๔.๑ เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง

สังคม 

๕.๔.๒ ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงาน 

ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

๕.๔.๓ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวมสามารถชวยเหลือ

และแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

๕.๔.๔ มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นาและ

ถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
 

๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเขาใจองค

ความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

๕.๕.๒ สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยี

การสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๕.๓ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางานการประชุม การ
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จัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

๕.๖ ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

๕.๖.๑ สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การ

จัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพ

บริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

๕.๖.๒ สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนอง

ความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติและ

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการ

ลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการเผชิญสถานการณ 

ฝกการปฏิบัติใหทาได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอ

ผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

๕.๖.๔ สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มี

ปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรูทักษะการรู

เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
 

๖. องคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 

คุรุสภา 
 

๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) 

และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมท้ังหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย ๒ สวนคือ 

๒.๑ วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต 



๒๖๘ 
 

๒.๑.๑ เรียนท้ังภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๒๒ หนวยกิต 

๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยมีจํานวนหนวยกิต      ไม

นอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้ 

๒.๒.๑ วิชาเอก แบงเปน ๒ แบบ ดังนี้ 

๑) วิชาเอกเดี่ยว ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต และใหผูเรียนเลือกเรียนในรายวิชาท่ี

เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต 

รวมกันไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

๒) วิชาเอกคู ใหเรียนไมนอยกวาวิชาเอกละ ๔๐ หนวยกิต (รวมแลวไมนอยกวา  

๘๐ หนวยกิต) 

๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเรียน ดังนี้ 

๑) วิชาเอก ใหเรียนไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต 

๒) วิชาโท ใหเรียนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคูและวิชาเอก-โท มีดังนี้ 

๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต 

๒. โปรแกรมวิชาเอกคู  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต 

๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต 
 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวท่ีเตรียมผูจะไปเปนครูระดับมัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอก    จาก

คณะท่ีเปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรืออยาง

นอยดํารงตาแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น เพ่ือสรางความ     เขมแข็งเชิงเนื้อหา

สาระวิชาแกนิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิตอไป 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรตองใหความสําคัญกับการ

ออกแบบหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยกลุมวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลักสูตรท่ีเนนภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ ผูรับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรตองมีการศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูจากบทเรียน

ท่ีผานมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศท่ีมีความกาวหนาในการผลิตครูหลักสูตรผลิตครูตองมีจุดเนนท่ีการ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูในวิชาเอก/โทท่ีทันสมัย และมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือใหกาวทันวิทยาการท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังมีทักษะการสะทอนคิด (reflection skills) ท่ีเปนสมรรถนะสําคัญในการสราง

ประสิทธิผลของการทํางานโดยใชชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทํางานจริงนอกจากการหลอหลอมจิตวิญญาณความ

เปนครู แนวคิดสําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนมีความยืดหยุน ปรับตัว สามารถทํางานไดในทุก

สภาพบริบทของผูเรียนและพ้ืนท่ี การบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ จึงตองอิงการทํางานแบบรวมมือ

และความรับผิดชอบรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนใหมีมีเอกภาพ และมีเปาหมายรวม 



๒๖๙ 
 

 

๘.๑ กลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ 

ผลลัพธของการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตรการสอน ความรูตาม

กรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรูดานดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ

ครูมาใชในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินการเรียนการ

สอนไดเหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผูเรียนท่ีแตกตางกันกลุมวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมี

สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

๑) คานิยม อุดมการณ และจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๒) ปรัชญาการศึกษา 

๓) จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู 

๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู 

๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

๘) ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 
 

๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
 

๘.๓ กิจกรรมเสริมความเปนครู 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเปนการ

เฉพาะหรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความเปน

ครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวาสองกิจกรรม อาทิ 

๑) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรอืจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

๓) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

๔) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

๕) กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

๖) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

๗) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

๘) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

๙) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

๑๐) กิจกรรมทางวิชาการ 

๑๑) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 



๒๗๐ 
 

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ 

สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซ่ึงแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา 

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ซ่ึงสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรูตลอดจนจัดการศึกษา

เปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบท

และศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา ดู

ท่ีเอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) 
 

๘.๕ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ใหมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลง

ของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และเปน

พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลกในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหดําเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๙.๑ ท้ังนี้ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๙.๑ กลยุทธการสอน เปนกลยุทธการจัดการเรียนรู การถายทอดความรู การสรางแรงบันดาลใจและสงเสริม

ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู โดยใชศาสตรการสอน รวมถึงการใชเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อเทคโนโลยี 

และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ บูรณาการความรูขามศาสตร ขามวัฒนธรรม และนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ศาสตรการสอน ความรู เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลย ีและ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 

(๑) การเรียนรูจากกรณีศึกษา 

(๒) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม 

(๓) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(๔) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 

(๕) การเรียนรูแบบรวมมือ 

(๖) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ 

(๗) การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) 

(๘) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๙) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 



๒๗๑ 
 

(๑๐) การเรียนรูโดยใชสถานการณ/ปรากฏการณ/ฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน 

(๑๑) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(๑๒) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

(๑๓) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

(๑๕) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(๑๖) การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

(๑๗) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส 

(๑๘) Team-based Learning 

(๑๙) Workplace-based Learning 

(๒๐) MOOC (Massive Open Online Course) 
 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใชแนวคิดการประเมินตาม

สภาพจริง วิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเปาหมายของการวัดและประเมิน

เพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใชการวัดและประเมินเปนกลไก

หรือเครื่องมือท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองเปน ทําใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีขอมูลสารสนเทศในการ

ปรับปรุงพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และทําใหผูเก่ียวของในหลักสูตรมีขอมูลสารสนเทศในการเตรียม

ความพรอมและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนในการประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธการประเมินผลการ

เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง ๖ ดานคือ ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี และ ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู อาทิ 

(๑) การสังเกต เชน พฤติกรรมการเรียน การทํางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริงหรือหรือใน

หองปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู ฯลฯ 

(๒) การประเมินโดยเพ่ือน พอแมผูปกครอง 

(๓) การประเมินกรณีศึกษา 

(๔) การใชแบบวัดทางจิตวิทยา เชน แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม คานิยม อุดมการณ จิตวิญญาณความ

เปนครู ทักษะการเรียนรู ความรอบรูดานตางๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 

(๕) การทดสอบความรู เชน การทดสอบความรูในเนื้อหารายวิชาท่ีเนนทฤษฎี 

(๖) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เชน การนําเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษาคนควา 

การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 

(๗) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

ใหมีการทวนสอบผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและรายวิชา 



๒๗๒ 
 

๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนามและ

กิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรูของรายวิชา 

๑๐.๓ สถานศึกษาท่ีรับนิสิต/นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกมีการประเมิน

นิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของแต

ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคุรุสภากําหนด 
 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู ระบบและกลไกการผลิต 

๑๑.๑ ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมตากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีคานิยมเจตคติท่ีดีและ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผานขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาในสถาบันและระหวางสถาบันสามารถกระทําได โดยใหเปนไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอแนะนาเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบท่ีเก่ียวของของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปน

ครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
 

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย คุณวุฒิของอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารยพิเศษใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรีท่ีมีผลใชบังคับในปจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนรายวิชาชีพครูยังจะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

๑) ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอยางนอยระดับใดระดับหนึ่ง คือปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือตองผานการอบรมและผานการประเมินศาสตรวิชาชีพครูตามท่ี

กําหนด ไดแก คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรูและทักษะดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู จิตวิทยา

พัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการจัดการเรียนรูความรูตามกรอบ TPCK 

แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีแลสื่อดิจิทัล ทักษะการ

ทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค รวมแลวไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง และ 

๒) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา ๑ ป และกรณีท่ีผูสอนมีประสบการณนอยกวา 

๑ ป ใหมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีการสอนรวมกับผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตั้งแต ๓ ป

ข้ึนไป และ 

๓) ผูสอนท่ีรับผิดชอบรายวิชา จะตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน เชน ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรมผลงานสรางสรรค 



๒๗๓ 
 

อยางนอย ๑ ชิ้นงาน ท่ีมีการเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอยางนอย ๓ บทความภายใน ๕ ป

ยอนหลัง และ 

๔) มีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอยางนอย ๑ ปกรณีท่ียัง

ไมมีประสบการณการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะตองมีประสบการณการสอนอยางนอย 

๑ ป ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปการศึกษา ท้ังนี้ใหนับรวมการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษาในระหวางการศึกษาดวย 

หมายเหตุ กรณีผูสอนวิชาชีพครูท่ีปฏิบัติการสอนมากอน มคอ. ๑ นี้ใชบังคับ ใหยกเวนเกณฑ

คุณสมบัติผูสอนวิชาชีพครูขอ ๒ – ๔ 

๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถทักษะดาน

ตางๆ ท่ีเหมาะสมกับความจําเปนและความตองการของการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
 

๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑๓.๑ คณาจารยใหม 

๑) การปฐมนิเทศ 

๒) การฝกอบรมคณาจารยใหมท่ีไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดานศาสตรวิชาชีพครูการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๓) การพัฒนาดานการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหนาใหมเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพ หรือการเขารวมเปนคณะผูวิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส 

๔) การจัดใหเปนผูสอนรวมกับอาจารยท่ีมีประสบการณในรายวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับคุณวุฒิและ

การแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคาแนะนาและใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

๑๓.๒ คณาจารยประจําการ 

๑) การพัฒนาดานการเรียนการสอน เชน การอบรมความรูจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการตางๆ ศึกษาดูงานท้ังใน ประเทศและตางประเทศ

สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน 

๒) การพัฒนาดานวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเขาสูตาแหนงทางวิชาการสงเสริมให

คณาจารยไปศึกษาตอ 

๓) การพัฒนาดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ

เพ่ือใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ 

๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ 

 

๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีบทบาทหนาท่ีหลักในการผลิตครูตองมี

ความพรอมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู 



๒๗๔ 
 

๑๔.๒ หนวยงานท่ีเปนสถาบันการผลิตและพัฒนาครูตองกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจมีแผนกลยุทธและ

มีบทบาท หนาท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก 

๑๔.๓ กรณีมีหนวยงานอ่ืนท่ีไมไดทําหนาท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลัก เปดสอน

หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษากอนท่ี มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใชใหสามารถ

ดําเนินการตอไปได โดยใหสถาบันผลิตและพัฒนาครูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเปนภารกิจหลักเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูตองมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตรและตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) หองเรียนท่ีมีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร และอุปกรณในการ

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

๒) หองปฏิบัติการ อาทิ หองปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) หองปฏิบัติการผลิตสื่อการ

สอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการภาษา หองปฏิบัติการดนตรีและนาฏศิลปหองปฏิบัติการศิลปะ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร รวมท้ังหองปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามหลักสูตรวิชาเอกท่ีเปดสอน 

๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลนและออฟไลน 

๔) หองสมุด ท่ีประกอบไปดวยสื่อตางๆ เชน ตาราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุสื่อ

อิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ ฐานขอมูลขาวการศึกษา ฐานขอมูลวารสารทางการศึกษา เปนตน โดยสื่อตางๆ มีความ

ทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปดสอน 

๕) มีความรวมมืออยางใกลชิดและเปนระบบระหวางหนวยงานท่ีเปนสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับ

สถานศึกษาท่ีเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือผูสอน

งานท่ีมีคุณภาพ เปนสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝกประสบการณวิชาชีพและปฏิบัติการสอนให

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมมือกันบูรณาการความรูและเนื้อหาสาระกับประสบการณการทํางานใน

สถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อยางหลากหลาย 

๖) มีและจัดแหลงเรียนรูในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปราชญชาวบาน 

๗) ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู/

อาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเปนครู และมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริงรวมท้ังมีกลไก

สรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพครู/อาจารย 
 

๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนหนาท่ีของสถาบันการศึกษา ตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลอง

กับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือระดับ

สถาบันการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

ครู โดยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพหลักสูตร การประกันผลลัพธดานผูเรียนการประกันคุณภาพอาจารย การ
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ประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีเปนหนวยปฏิบัติการสอนของ

ผูเรียน 

ท้ังนี้ ใหแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีใชในการ

ติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแตละปซ่ึงระบุไวในหมวด ๑-๖ ของแตละหลักสูตรตามบริบท

และวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใชตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเปนตัวอยาง 

 

สถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามจุดเนนได และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป 

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสถาบันกําหนดเกณฑข้ันต่ํา

ของทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละกลุมสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับความ

ตองการของการใชครูของประเทศ 

ใหสถาบันจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผูเรียนใหผานเกณฑข้ัน

ต่ําตามท่ีสถาบันกําหนด และกําหนดอัตราสวนรอยละของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑ

ข้ันต่ําตามท่ีแตละหลักสูตรกําหนด เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หากผลการประเมินความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวาอัตราสวนรอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษตากวาเกณฑข้ันต่ําท่ีสถาบันกําหนด 

ใหสถาบันรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

ในปท่ี ๕ ของวงรอบการใชหลักสูตร ใหสถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑข้ันต่ําของภาษาอังกฤษให

สูงข้ึนกวาเดิม และควรเปนเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังกําหนดอัตราสวนรอยละของ

ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตามท่ีหลักสูตรกําหนด เพ่ือใชในการกํากับ 

ติดตาม และสงเสริมใหบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดในการปฏิบัติงานจริง 

ใหสถาบันกําหนดเปาหมายระยะยาว โดยระบุระยะเวลา (จํานวนป) ท่ีผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีทักษะ

ภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล 
 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสูการปฏิบัติ 

การจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีผลลัพธท่ีพึงประสงคควรใหความสําคัญกับการกําหนดปรัชญาการศึกษาท่ีเปน

ฐานการจัดการเรียนรู เชน ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม (re-

constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซ่ึงตองเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีตองการพัฒนาตัวอยาง

แนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้ 

๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) 

๑) สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อยางนอย ๕ คน ซ่ึงประกอบดวย

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร/ ศึกษาศาสตรซ่ึงเปน

บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินกาพัฒนา
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หลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ 

(รายละเอียดของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามขอ ๑) นั้น ในหัวขอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแลว สถาบันฯ อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรูซ่ึงสถาบันฯ ตองการใหบัณฑิต

สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯ อ่ืนๆ เพ่ือให

เปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูใช

บัณฑิตสนใจท่ีจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดท้ังนี้ ตองจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหคณาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๓รายละเอียด

ของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณ

แลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงานใหชัดเจน 

๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ 

๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยท้ังดานวิชาการ ทักษะภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และวิธีการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน 

๒) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอท่ีจะจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมท้ังอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๓) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐาน

ผลการเรียนรูในทุกๆ ดานตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๔) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทยและ

อังกฤษของผูสอนและผูเรียนท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือใชในการกํากับ 

ติดตาม ประเมิน และสงเสริมอาจารยและนิสิต/นักศึกษาใหสามารถสื่อสารไดในโลกปจจุบันและอนาคต 
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๕) สําหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ใหหลักสูตรจัดทํารายวิชาบังคับสําหรับกลุม

วิชาเอกจํานวน ๔๐ หนวยกิต และจัดทํากลุมรายวิชาใหผูเรียนเลือกเรียนหรือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยาง

อิสระท้ังจากในหนวยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจํานวนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต      ท้ังนี้ 

การเลือกเรียนรายวิชาเลือกตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหรายวิชาท่ีเลือกเรียนชวย

เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพความลุมลึกในวิชาเอกอยางแทจริง 

๖) ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู สถาบันอุดมศึกษาควรใหนิสิต/นักศึกษา ไดมีโอกาสฝก

ประสบการณวิชาชีพเปนประจําทุกป ตั้งแตระยะแรกๆท่ีเขามาศึกษาเพ่ือใหรูจักวิชาชีพ และสรางทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพครู และเพ่ิมระดับความเขมขนของการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากข้ึนตามลาดับจนถึงปสุดทายควรจัด

ประสบการณฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไมเฉพาะแตประสบการณดานการสอน

เทานั้น ท้ังนี้ สถาบันควรมีความรวมมือกับสถานศึกษาท่ีเปนหนวยปฏิบัติการสอนทาแผนการปฏิบัติการสอนของ

นิสิต/นักศึกษา เพ่ือท่ีบัณฑิตครูจะสามารถทําหนาท่ีครูไดทันทีเม่ือเขาไปประกอบอาชีพครูในสถานศึกษา 

๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Program 

Report) 

๑) เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา และประสบการณ

ภาคสนามในแตละภาคการศึกษา ใหผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอนการ

ประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนูรในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน

ประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนามตาม มคอ.๖ และเม่ือสิ้นสุดปการศึกษาใหจัดทํา

รายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและ

แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทํา

ได โดยมีหัวขออยางนอยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 

๒) การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพ่ือนาขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยตาม

รอบระยะเวลาของหลักสูตร 
 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติซ่ึงบันทึก

ในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหเปนไป

ตามการกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 



๒๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรส่ีป) 
 

กลุมสาขาวิชา ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชา 
 

สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีหลายกลุมสาขาวิชา ซ่ึงแตละกลุมสาขาวิชายังมีสาขาวิชา

(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากนอยเปนไปตามขอบขายของศาสตรแตละกลุมสาขาวิชาและหลักสูตร

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ซ่ึงสถาบันการศึกษาสามารถจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู ตลอดจนจัดการศึกษา

เปนสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ไดอยางอิสระ สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.๑ ตามบริบท

และศักยภาพของสถาบัน กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังตอไปนี้ 

กลุมสาขาวิชาตางๆ มีดังนี้ 

๑. กลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๒. กลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 

๓. กลุมสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๔. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 

๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๖. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 

๗. กลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ 



๒๗๙ 
 

๘. กลุมสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลปศึกษา 

๙. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

๑๐. กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๑๑. กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

๑๒. กลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

๑๓. กลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือชุมชน 

๑๔. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 

๑๕. กลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 

๑๖. กลุมสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง 
 

ตัวอยางสาขาวิชาและตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรูสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 

๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิด ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก การจัดประสบการณ

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมท้ัง

สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 

ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับ

ตัวเองใหทําสิ่งตางๆ ท่ีเหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย 

๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเด็กปฐมวัย 

๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก 

๔) การพัฒนาความคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนารางกาย อารมณและสังคม การจัดระบบนิเวศนของการ

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก 

๗) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมเปาหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 

๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑๐) ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 



๒๘๐ 
 

 

๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการประถมศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรูของเด็กวัย

ประถมศึกษา มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการสอนเด็กวัย ประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคนพบศักยภาพของตนเองและเกิดการ

เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษาใหรักและ

รับผิดชอบตอการเรียนรู การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะสมรรถนะทางภาษา การคํานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิด

สรางสรรค ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เปนผูมีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพท่ีดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและ

หนาท่ีของตนโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน เปนสมาชิกท่ีดีของกลุม มีจิตอาสา รักทองถ่ินและประเทศ มีสุทรียภาพใน

ความงามรอบตัว มีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษา รวมท้ัง

ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษาใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก 

๒) พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะหผูเรียน 

๓) ภาษาไทยสําหรับครู 

๔) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

๕) คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 

๖) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับครูประถมศึกษา 

๗) สังคมศึกษา ประวัติศาสตร และภูมิปญญาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 

๘) ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเขาจังหวะสําหรับครูประถมศึกษา 

๙) การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก 

๑๐) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา 

๑๑) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคานิยมและคุณธรรม จริยธรรม 

๑๒) การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาการรูหนังสือสําหรับผูเริ่มเรียน 

๑๓) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟง พูด อานและเขียน) 

๑๔ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 

ดานตัวเลข คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

๑๕) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณชีวิต 

๑๖) การจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุขภาพ รางกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑๗) ละคร วรรณกรรมและการสรางสรรควรรณกรรมสําหรับเด็ก 

๑๘) สื่อ เทคโนโลย ีแหลงเรียนรู ระดับประถมศึกษา 



๒๘๑ 
 

๑๙) การสรางความสัมพันธกับชุมชนและการมีสวนรวมกับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 
 

๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาภาษาไทยและ 

    ภาษาตางประเทศ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาภาษาไทย 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูและทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชความรูความเขาใจ

โครงสรางภาษาไทยและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตางๆ ท่ีเนนทักษะสัมพันธและวรรณคดี/วรรณกรรม

เปนฐาน เพ่ือพัฒนาการรูหนังสือและวิจารณญาณในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการ

เรียนรูภาษาไทย สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษาไทยและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน

ผูรวมสรางนวัตกรรมทางภาษาไทย 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) หลักภาษา 

(๑.๑) ลักษณะและโครงสรางของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 

(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคํา ประโยค 

(๑.๓) อรรถศาสตร 

(๑.๔) ฉันทลักษณ 

(๑.๕) ลักษณะโครงสรางของภาษาตางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย เชน ภาษาบาลี 

สันสกฤต เขมร ฯลฯ 

(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย 

๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย 

(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยตางๆ วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถ่ิน วรรณกรรมทางการศึกษา

วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ 

(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ 

วรรณคดี 

๓) ทักษะการใชภาษา 

(๓.๑) หลักเกณฑและลักษณะการใชภาษาไทย ปญหา และการแกปญหาการใชภาษาไทย 

(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 

(๓.๓) พลังภาษา (ศิลปะการใชภาษาในสถานการณตางๆ) เชน การพูดในโอกาสตางๆ 

การใชภาษาโนมนาวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ ฯลฯ 

(๓.๔) รอยแกวและรอยกรองเพ่ือสรางสุนทีรยภาพทางภาษา 

(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ยอความ การแตงคําประพันธ การเขียนเชิงสรางสรรค 



๒๘๒ 
 

การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ 

(๓.๖) ทักษะการคิดและการใชภาษาอยางมีวิจารณญาณ การใชภาษาในชีวิตประจําวันและ 

ทักษะการใชภาษาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(๓.๗) การใชภาษาเพ่ือวิชาการและวิชาชีพ 

๔) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

(๔.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาไทย 

(๔.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาไทย 

(๔.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
 

• สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา

ตางประเทศสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจโครงสราง

ภาษาตางประเทศและเลือกใชวิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบตาง ๆ ท่ีเนนทักษะสัมพันธ เพ่ือพัฒนาการรูหนังสือและ

วิจารณญาณในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนได การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษาตางประเทศและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวม

สรางนวัตกรรมทางภาษาตางประเทศ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) ทักษะการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(๑.๑) การจัดการเรียนรูหลักภาษาตางประเทศ 

(๑.๒) การจัดการเรียนรูทักษะการใชภาษาตางประเทศ 

(๑.๓) การจัดการเรียนรูวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศ 

๒) ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาตางประเทศ 

(๒.๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร ไดแก ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษา (Language) 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหนวยเสียง (Phonological System) 

ระบบหนวยคา (Morphological System) วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (Syntactic 

and Semantic System) 

(๒.๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตรประยุกต 

(๒.๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาตางประเทศดวยวิธีการทางภาษาศาสตร 

๓) วัฒนธรรม 

(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเปาหมาย (Target Culture) 

(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 

(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) 



๒๘๓ 
 

๔) วรรณคดี 

(๔.๑) วรรณคดีภาษาตางประเทศเบื้องตนในยุคสมัยตางๆ จนถึงรวมสมัย 

(๔.๒) องคประกอบของวรรณศิลป รอยแกว รอยกรองภาษาตางประเทศ 

๕) การแปลภาษาตางประเทศ 
 

๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตรและโครงสรางนามธรรมท่ีถูก

กําหนดข้ึนผานทางกลุมของสัจพจนซ่ึงมีการใหเหตุผลท่ีแนนอนโดยใชตรรกศาสตรสัญลักษณและสัญกรณคณิตศาสตร 

รูปแบบและโครงสราง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค

ความรูทางคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาดวยกันอีกท้ังเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยให

เรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตและ

ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผล

การเรียนรูคณิคศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาผูเรียนให

สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางคณิตศาสตร 

 

 

ตัวอยางสาขาวิชา (วิชาเอก) 

• สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) จํานวนและการดําเนินการ 

๒) การวัด 

๓) เรขาคณิต 

๔) พีชคณิต 

๕) สถิติและความนาจะเปน 

๖) แคลคูลัส 

๗) ความสัมพันธและความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร 

 

๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร อันไดแก วิทยาศาสตรท่ัวไปฟสิกส 

เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผูเรียนมีองคความรูท่ีเปนสากลเทียบเทานานาชาติ สามารถติดตามและรูเทาทัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรกับเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนเขาดวยกัน อีก

ท้ังเชื่อมโยงความรูและกระบวนการเรียนรูโดยใหเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด สามารถ



๒๘๔ 
 

ออกแบบและจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถบูรณาการขามศาสตร การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัด

สภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู

วิทยาศาสตร สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปน

ผูรวมสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

(๑.๑) คณิตศาสตร 

(๑.๒) ฟสิกส 

(๑.๓) เคมี 

(๑.๔) ชีววิทยา 

๒) วิทยาศาสตรท่ัวไป 

(๒.๑) วิทยาศาสตรโลก 

(๒.๒) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

(๒.๓) ดาราศาสตร 

(๒.๔) ไฟฟาและพลังงาน 

(๒.๕) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 

• สาขาวิชาฟสิกส 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

๒) ความรูเฉพาะสาขาฟสิกส 

(๒.๑) คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับฟสิกส 

(๒.๒) กลศาสตร 

(๒.๓) อุณหพลศาสตร 

(๒.๔) คลื่น 

(๒.๕) พลังงาน 

(๒.๖) ไฟฟา แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส 

(๒.๗) ฟสิกสยุคใหม 

(๒.๘) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับฟสิกส 

 

• สาขาวิชาเคมี 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 



๒๘๕ 
 

๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

๒) ความรูเฉพาะสาขาเคมี 

(๒.๑) เคมีอินทรีย 

(๒.๒) เคมีอนินทรีย 

(๒.๓) เคมีวิเคราะห 

(๒.๔) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับเคมี 
 

 

• สาขาวิชาชีววิทยา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

๒) ความรูเฉพาะสาขาชีววิทยา 

(๒.๑) พฤษศาสตร 

(๒.๒) พันธุศาสตร 

(๒.๓) จุลชีววิทยา 

(๒.๔) สัตววิทยา 

(๒.๕) นิเวศวิทยา 

(๒.๖) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับชีววิทยา 

• สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

๒) ความรูเฉพาะสาขาเทคโนโลยี 

(๒.๑) พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๒.๒) หลักการคิดเชิงคํานวณ การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ ฟงชั่น 

(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลย ีการวางแผน และการดําเนินการ และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศอยางปลอดภัย 

(๒.๔) การใชอินเทอรเน็ต ซอฟตแวรและการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม 

(๒.๕) เครื่องมือทางฮารดแวร การใชงานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร และสมองกล 

(๒.๖) การสืบคน การรวบรวม การวิเคราะห การประมวลผล การเลือกใชแหลงขอมูล 

ประเมินและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน 

(๒.๘) การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปพัฒนาโครงงานท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ธุรกิจและบริการ 

(๒.๙) การเพ่ิมมูลคาใหบริการหรือผลิตภัณฑ 

(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหมเก่ียวกับเทคโนโลยี การรูเทาทัน 



๒๘๖ 
 

(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอรและการใชลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนโดยชอบธรรม 

 

๖. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาสาระสังคมศึกษา ความรู ความเขาใจในการดํารงชีวิต 

ท้ังในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม เขาใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา 

ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง รูจักการ

สรางสมานฉันท มีจิตสํานึกรวมท่ีดีและมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับชาติบานเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือการปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัด และเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูสังคม

ศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรูการผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนํา

ความรูไปปรับใชในการดาเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและรวมสรางสังคมท่ีม่ังค่ังและยั่งยืนอยางสรางสรรค ตลอดจนเปน

พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความความรู อาทิ 

๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 

(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจาและศาสดาแหงศาสนาอ่ืนๆ 

(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

(๑.๓) การเผยแพรพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

(๑.๔) พุทธจริยศาสตรและจริยศาสตรแหงศาสนาอ่ืนๆ 

(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล 

๒) ประวัติศาสตร 

(๒.๑) ประวัติศาสตรไทย 

(๒.๒) ประวัติศาสตรทองถ่ิน 

(๒.๓) ประวัติศาสตรสากล 

(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร 

๓) ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร 

(๓.๑) ภูมิศาสตรประเทศไทย 

(๓.๒) ภูมิศาสตรกายภาพ 

(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร/แผนท่ี 

(๓.๔) สิ่งแวดลอมและประชากร 



๒๘๗ 
 

๔) รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

(๔.๑) ความรูพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร 

(๔.๒) ความรูพ้ืนฐานทางกฎหมายท่ัวไป 

(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย 

๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

(๕.๑) ความรูพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 

(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 

(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม/ยุคดิจิทัล 

๖) เศรษฐศาสตร 

(๖.๑) ความรูพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 

(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

 

๗. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

และนันทนาการ 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการมี

พัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรมเก่ียวกับ

สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพองครวม การออกกําลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาวางเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพ 

สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูท่ีมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลองและตอบสนองความสนใจและความแตกตางของผูเรียนโดยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี ตลอดจนขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนทุกชวงวัย ผูเรียนมีความตระหนักรู มีเจต

คติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย มีสุขภาวะท่ีดีท้ังดานรางกายและจิตใจ แข็งแรง 

สมบูรณ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาสุขศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย 

(๑.๑) ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต 

(๑.๒) การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

(๑.๓) การปฏิบัติตนเพ่ือใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ 

๒) เพศศึกษา 

(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ 

(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ 



๒๘๘ 
 

(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 

(๒.๔) การตั้งครรภและการปองกัน 

๓) โรค โรคติดตอและการปองกันโรค 

๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ 

(๔.๑) ยารักษาโรค 

(๔.๒) สารเสพติด 

(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด 

(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค 

๕) สวัสดิศึกษา 

(๕.๑) อุบัติเหตุ 

(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสรางเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต 

(๕.๓) การปฐมพยาบาล 

(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 

(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

(๖.๑) การเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสังคมสูงวัยและการดูแล 

๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน 
 

• สาขาวิชาพลศึกษา 

เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนากาย ใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความมีนาใจนักกีฬา โดยใชกีฬาและออกกําลัง

กายเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเลนกีฬาและออกกําลังกาย 

๒) การออกแบบโปรแกรม การฝกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 

๓) ระบบการทํางานของรางกายท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนไหวรางกาย 

๔) วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวรางกาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวรางกาย 

การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา 

๕) การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและทักษะการเลนกีฬา 

๖) การเขารวมกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และขอตกลงในการเขารวมและ 

การประยุกตใช 

๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเลนกีฬาและการปองกันและหลีกเลี่ยง 

๘) การสงเสริมการออกกําลังกายและการเสริมสรางศักยภาพการเลนกีฬา 

(๘.๑) การเปนผูฝกสอนกีฬาสําหรับผูเรียน 

(๘.๒) การจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในและระหวางโรงเรียน 



๒๘๙ 
 

(๘.๓) การจัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาแกผูเรียน 

ท้ังท่ีปกติและมีความบกพรองทางดานรางกาย 

(๘.๔) โครงการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

• สาขาวิชานันทนาการศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

๒) การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

๓) การเลน การพักผอนหยอนใจ เวลาวางและการใชเวลาวางใหเปนประโยซน 

๔) กิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ สําหรับคนวัยตางๆ และการประยุกตใชในชีวิตจริงและการทํางาน 

๕) ผูนํานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ 

๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

๘) นันทนาการในชุมชน ภูมิปญญา วัฒนธรรม บริบทชุมชน ความเปนไทย และการอนุรักษ 

แหลงนันทนาการในชุมชนอยางยั่งยืน 

๙) ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 

๑๐) นันทนาการในโรงเรียน 

(๑๐.๑) การออกแบบกิจกรรมนันทนาการในหลักสูตร เสรมิหลักสูตร นอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน 
 

๘. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและ

นาฏศิลปศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาชีพทางดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปมีสุนทรียภาพ 

สามารถวิเคราะห วิพากษ วิจารณงาน ออกแบบและสรางสรรคและแสดงผลงานศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป สามารถ

ออกแบบและจัดการเรียนรู โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูในกลุมสาขาและบูรณาการขามศาสตรขามวัฒนธรรม การ

ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป มีความ

เขาใจเก่ียวกับงานวิจัย งานสรางสรรค และงานนวัตกรรม สูนวัตศิลป การวิจัยเพ่ือแกปญหาพัฒนาผูเรียนและการ

ประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผู

รวมสรางนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความกาวหนาทางดานศิลปะดนตรี นาฏศิลป สามารถวิเคราะหความรู 

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางลึกซ้ึง 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาศิลปะ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 



๒๙๐ 
 

๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม 

๒) ประวัติศาสตรศิลปะ ความสัมพันธของทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

๓) หลักการ รูปแบบ องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ 

๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซ่ียน 

๕) ศิลปะไทย ศิลปะรวมสมัยและเทคโนโลยี 

๖) จิตรกรรม 

๗) ประติมากรรม 

๘) ภาพพิมพ 

๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรคทางจิตรกรรม 

๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ 

๑๑) คอมพิวเตอรอารต จิตรกรรมรวมสมัยกับสื่อดิจิทัล 

๑๒) ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปะจินตทัศน ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะศิลปะ ท่ีเปนแบบแผนพ้ืนบานพ้ืนเมืองและ

สากลนิยม 

๑๓) สรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลป 

๑๔) การใชเครื่องมือ อุปกรณ เทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานทัศนศิลป 

๑๕) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษงานศิลปะ กฎเกณฑดานศิลปะ 

๑๖) ทัศนศิลป นิพนธ 

 

• สาขาวิชาดนตรี 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) สุนทรียศาสตรกับดนตรีศึกษา 

๒) ทฤษฎีดนตรี 

๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี 

(๓.๑) ดนตรีในยุคตางๆ 

(๓.๒) ความสัมพันธของดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

๕) การจัดการเรียนรูดนตรี 

๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรูดนตรี 

๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา 

๘) ทักษะดนตรี 

(๘.๑) การอานออกเสียงโนตและพัฒนาโสตประสาท 

(๘.๒) การขับรองและการขับรองประสานเสียง 

(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถายทอดความรูสึกทางดนตรี 

๙) หลักการวิจารณ วิเคราะห วิพากษ กฎเกณฑดานดนตรี 



๒๙๑ 
 

๑๐) การซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 

• สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ 

๒) พ้ืนฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป 

๓) นาฏศิลปไทยสําหรับครู 

๔) นาฎศิลปไทยพ้ืนบานสําหรับครู 

๕) นาฏศิลปรวมสมัย 

๖) ดนตรีสําหรับครูนาฏศิลป 

๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรูนาฏศิลป 

๘) การจัดการเรียนรูนาฏศิลปสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเฉพาะ 

๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสําหรับครู 

๑๐) นาฏศิลปอาเซียน 

๑๑) การสรางผลงานนาฏศิลป 

๑๒) การเขียนบทละครเบื้องตน 

๑๓) การออกแบบเพ่ือศิลปะการแสดง ภูมิปญญาไทยกับศิลปะการแสดง 

๑๔) การสรางสรรคงานนาฏศิลป 

๑๕) สุนทรียและการวิจารณงานศิลปะการแสดง 

๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลปไทย 

 

๙. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

และการแนะแนว 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาในดานจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียนและ

ความแตกตางของบุคคล เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธ สามารถวิเคราะหผูเรียนและมีความ

พรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลดวยความเต็มใจ สามารถบริหารและจัดบริการแนะ

แนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การใหบริการดานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยางเปนระบบโดยใชเครื่องมือ

ทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิตสามารถออกแบบ

และจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การประเมินผล

การเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียนให

สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 



๒๙๒ 
 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) จิตวิทยา 

(๑.๑) จิตวิทยาท่ัวไป 

(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว 

(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ 

(๑.๔) จิตวิทยาสังคม 

๒) จิตวิทยาการศึกษา 

(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู 

(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องตน 

๓) การแนะแนว 

(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องตน 

(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวสวนบุคคล 

(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว 

(๓.๔) การจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

 หลักการดานจิตวิทยาแบบองครวม 

(๓.๕) การเก็บขอมูลเปนรายบุคคล 

(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ 

(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล 

(๓.๘) กระบวนการกลุม 

(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ 

๔) จิตวิทยาการใหการปรึกษา 

(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการใหการปรึกษา 

(๔.๒) คุณสมบัติผูใหการปรึกษา 

(๔.๓) การใหคําปรึกษาเบื้องตน เปาหมายของการใหการปรึกษา กระบวนการใหการปรึกษา 

เทคนิคการใหการปรึกษา ฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา 

๕) การติดตามและประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและใหคําปรึกษา 
 

๑๐. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 

การศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด หลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

สามารถวิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรูดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อยางลึกซ้ึงสามารถติดตาม

ความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูเทาทันและนําไปประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน 

สามารถจัดระบบ วิเคราะหและกําหนดพฤติกรรมครูและผูเรียน ออกแบบวิธีการและเทคนิคการศึกษา การสื่อสาร 



๒๙๓ 
 

การจัดสภาพแวดลอม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือออกแบบและ

จัดการเรียนรู การผลิตและใชเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาการเรียนรูการประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education) 

(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา 

(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม 

(๑.๓) การประยุกตระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนใหสอดคลองกับบริบทไทย 

(๑.๕) การศึกษาคนควาวิจัยดานระบบและการจัดระบบ 

(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจําตัวครู (Teacher’s Personal Instructional 

System-TPIS) การกําหนดองคประกอบ ข้ันตอน และแบบจาลองระบบ ประจําตัวครู 

(ไมใชแผนการสอน) 

๒) การวิเคราะหและกําหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics) 

(๒.๑) การประยุกตหลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน 

(๒.๒) การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารยและผูเรียน 

(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสําหรับครูอาจารยและผูเรียน 

(๒.๔) การศึกษาคนควาวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหมสําหรับครูอาจารยในสถานศึกษา 

๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques) 

(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสําหรับการศึกษา การเผยแพรและฝกอบรม 

(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมดานวิธีการและเทคนิคใหม 

(๓.๓) การสารวจและการใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม 

(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหนา 

(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ 

(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกตวิธีการสอนแบบใหม 

(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม 

(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ 

(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ 

(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนยการเรียน 

(๓.๑๑) การสอนแบบมีสวนรวม 

๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications) 

(๔.๑) การสื่อสารพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา (Basic Educational Communication) 



๒๙๔ 
 

หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media) 

- สื่อโสตทัศน (Audio-visual Media) 

- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images) 

- สไลดคอมพิวเตอร (Computer Slides: PowerPoint presentation) 

- โปสเตอร และปายโฆษณา (Posters and Billboards) 

- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions) 

- การจัดแสดง (Event Organizing) 

(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพ่ือการศึกษา (Educational Mass Communication) 

อาจประกอบดวยสาระวิชาดังนี้ 

- สื่อพิมพการศึกษา 

- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา 

- วิทยุโทรทัศนการศึกษา 

- ภาพยนตรการศึกษา 

(๔.๓) คอมพิวเตอรศึกษา 

- การสอนคอมพิวเตอร 

- บทเรียนคอมพิวเตอรศึกษา 

- บทเรียนดิจิทัลออนไลนและออฟไลนผาน OER, MOOC 

- การศึกษาบนฝามือ (On Palm Education : OPE Model) 

- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) 

(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

- การจัดระบบขอมูลและสารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและใหบริการสืบคนขอมูล 

  เครือขายบริการศูนยความรูอัจฉริยะสําหรับศูนยความรู 

(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology) 

- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 

- การเรียนทางคอมพิวเตอรพกพา (Mobile Learning) 

- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology) 

(๔.๖) สื่อสารพ้ืนบานเพ่ือการศึกษา เพ่ือถายทอดความรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้ 

- นาฏศิลปเพ่ือการศึกษา 

- การแสดงละคร ลิเก หมอลําเพ่ือการศึกษา 

- ดนตรีพ้ืนเมือง และเพลงเพ่ือการศึกษา 

- การศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาสื่อสารพ้ืนบานเพ่ือการศึกษา 

- การใชนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับครูอาจารยและผูเรียน 



๒๙๕ 
 

  ในบริบทไทยและวิถีไทย 

๕) การจัดสภาพแวดลอมการศึกษา (Educational Environment) 

(๕.๑) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

- การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

- อุทยานการศึกษา 

- พิพิธภัณฑการศึกษา พิพิธภัณฑโรงเรียน พิพิธภัณฑในชุมชน พิพิธภัณฑชีวิต 

  (Life Museum) ของครูอาจารยและผูเรียน 

(๕.๒) การจัดสภาพแวดลอมทางจิตภาพ 

- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน 

- การพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู 

- การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมภาพ 

- มนุษยสัมพันธการอยูรวมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร 

- การพัฒนาสภาพแวดลอมการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี ศาสนาและความ

เชื่อ 

(๕.๓) การจัดสภาพแวดลอมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment) 

- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผานอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลนผานไวไฟ 

- และออฟไลนผานคอมพิวเตอรพกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ 

 

 

- การจัดโรงเรียนอัจฉริยะ หองเรียนอัจริยะ และอุปกรณอัจฉริยะ อาทิ 

  กระดานอัจฉริยะและโตะอัจฉริยะ 

- การพัฒนาสถานจําลองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการฝกทักษะการสอน 

  แบบจุลภาค 

- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences) 

- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives, 

  Conferencing and Exhibitions: MICE) 

- การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการจัดสภาพแวดลอมการศึกษา 

๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management 

of Educational Technology and Communication) 

- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแนวดั้งเดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร 

แบบพหุผูนํา 

- แบบจําลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากล อาทิ POSCoRB Model, 

  POSDCARE Model, CASPERLA Model เนนการประยุกต 



๒๙๖ 
 

- ภาวะผูนําดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology 

and Communication) 

- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม) 

- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลย ี

และสื่อสารการศึกษา 

- ภาวะผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา 

- การวิจัย พัฒนาและใชนวัตกรรมดานการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร 
 

๑๑. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 

การศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการวัดและประเมินสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑เขาใจและ

รูจักใชการวัดและประเมินเพ่ือเปาหมายท่ีหลากหลาย เชน การประเมินผลของการเรียนรูการประเมินเพ่ือการเรียนรู 

การประเมินในฐานะการเรียนรู การประเมินเพ่ือการพัฒนา การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู การประเมินเพ่ือ

วินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ อิงกลุม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สรางและเลือกใชวิธีการและเครื่องมือวัดและ

ประเมินท้ังท่ีเปนเครื่องมือแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินแบบ

ตางๆ ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู สิ่งท่ีตองการประเมิน สามารถวิเคราะห

คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม สามารถ

วิเคราะหขอมูลจากการวัดและประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน และใชเปนประเด็นวิจัยในการทําวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนได ออกแบบและเลือกวิธีการวัดและประเมินไดเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูท้ังในชั้นเรียน 

นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกลมีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาท่ีเปนสังคมยุคดิจิทัล 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 

๒) เปาหมายของการประเมินผลการเรียนรู (เชน การประเมินผลของการเรียนรู (assessment of learning) 

การประเมินเพ่ือการเรียนรู (assessment for learning) การประเมินในฐานะการเรียนรู (assessment 

as learning) การประเมินเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู 

(summative assessment) การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ 

อิงกลุม และอิงตนเอง (criterion-, norm-, self-referenced assessment) ฯลฯ 



๒๙๗ 
 

๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติการ

ประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 

๔) การสรางและการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม/แอนะล็อก (เชน paper-

based test) และเครื่องมือดิจิทัล เชน computer-based assessment, e-portfolio, ClassDojo, 

Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันดานการวัดและประเมินอ่ืนๆ) 

๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายขอ (ความยาก-อานาจจาแนก) 

๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับ (ความตรง) 

๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับ (ความเท่ียง) 

๘) คลังขอสอบ 

๙) การตัดสินผลการเรียนรู การรายงานผลการเรียนรู การใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน (productive 

feedback) 
 

• สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน

หลักสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนการ

เรียนรูวิชาชีพ 

๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหนวยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๓) นโยบายเก่ียวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององคการ

หรือสถาบันการศึกษา 
 

• สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 

๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา 

๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหมในโลกยุคดิจัล 

 

๔) แนวโนมและนโยบายท่ีเก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู แกปญหา และ

พัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูของครู คุณภาพการศึกษาขององคการหรือสถาบันการศึกษา 

๕) มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูการวิจัย การเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหมและการบูร

ณาการขามศาสตร 

๖) การวิเคราะหและใชขอมูลสถิติสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน การวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน 



๒๙๘ 
 

 

๑๒. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผูเรียนและความแตกตาง

ของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม มีมนุษยสัมพันธมีความเมตตา กรุณา 

มีความสามารถวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน มีความพรอมในการชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล

ดวยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและใหการบริการทางการศึกษาพิเศษ โดยใช

เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนรูและการดํารงชีวิต 

สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) ความรูพ้ืนฐาน 

(๑.๑) มโนทัศนเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพ้ืนฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการการศึกษา

พิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การใหการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (EarlyIntervention) 

(๑.๒) จิตวิทยาประยุกตสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

(๑.๓) บทบาทครอบครัว องคกรและหนวยงานตางๆ ชุมชน คานิยมและวัฒนธรรมการมีสวนรวมและ

รับผิดชอบรวม 

๒) ประเภทและลักษณะของผูเรียนท่ีมีความจําเปนพิเศษ 

(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการลาชาในเด็ก 

(๒.๒) ความเหมือนและความแตกตางของบุคคลและผลกระทบตอการจัดการศึกษา 

(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการชวยเหลือทางการศึกษา 

(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวรวมกับครูและนักสหวิชาชีพในการสงเสริมพัฒนาการ 

๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู 

(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนําไปใชในการจัดทําแผนการใหบริการชวยเหลือ

เฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (Individualize Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize 

Implementation Plan : IIP) และแผนการเปลี่ยนผาน (Individualize Transition Plan : ITP) 

(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใชการวิจัยเปนฐานหรือวิทยาการวิจัยทางการ

ศึกษาพิเศษ 

(๓.๓) การสราง/การพัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการดํารงชีวิต (Expanded or 

Functional Curriculum) 



๒๙๙ 
 

(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเชิงบูรณาการ 

(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอํานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใชเทคโนโลยี สิ่ง    

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักการ การ

ออกแบบการเรียนรูเพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design : UD) 

(๓.๖) การสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง 

(๓.๗) การจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว 

(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู 

(๓.๙) การเตรียมพรอมในวิกฤตการณฉุกเฉิน 

๔) การสื่อสาร 

(๔.๑) การสื่อสารท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ 

(๔.๒) ยุทธวิธีตางๆ ในการชวยเหลือในการสื่อสาร 

๕) ความรวมมือ ประกอบดวย รูปแบบและยุทธศาสตรในการใหคําปรึกษาและสรางความรวมมือระหวาง

โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษา และการพ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ

โดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) 

๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 

(๖.๑) ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม 

(๖.๒) วัฒนธรรมสวนบุคคล ความลําเอียง และความแตกตางทางแนวคิดท่ีมีผลตอการทํางาน 

(๖.๓) ตนแบบครูท่ีดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ 
 

๑๓. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

และการศึกษาเพ่ือชุมชน 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพ่ือชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการความรูทองถ่ินแบบมีสวนรวม 

การจัดการเรียนรูสําหรับคนทุกชวงวัย จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการขอบขายสาระความรู 

การรูเทาทันและใชสื่อเทคโนโลยีสื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและการบูรณาการการเรียนรูกับการ

ทํางานของเด็ก เยาวชน ผูใหญ วัยทํางานและผูสูงอายุ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตนเองของคนทุก

ชวงวัยเพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและผูเรียนทุกชวงวัย และ

พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 



๓๐๐ 
 

๒) หนวยงานและองคกรการศึกษา และการบริหาร การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน 

๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ 

๔) การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 

๕) การวิจัยการศึกษาผูใหญ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

๖) สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 

๗) การวัดและการประเมินการเรียนรู 

๘) ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 

๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม นันทนาการในการฝกอบรม 

๑๐) การศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 

๑๑) การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม 

๑๒) การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบอยางยั่งยืน 

๑๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
 

• สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือชุมชน 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาชุมชน 

๒) จริยธรรมและคานิยมของคนในชุมชน 

๓) การจัดการศึกษาระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน 

๔) แหลงเรียนรู ภูมิปญญาในชุมชน 

๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการเรียนรูและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู 

๗) เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร 

๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญารวมสมัย 

๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาชุมชน 

๑๐) การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน 

๑๒) ชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการความรูทองถ่ินอยางมีสวนรวม 
 

๑๔. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ 

สารสนเทศศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโนมของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแหงชาติระบบ



๓๐๑ 
 

สารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศท่ีมีตอสังคม องคกรท่ีเก่ียวของกับหองสมุดและศูนยสารสนเทศ มีความรูความ

เขาใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มีความรูความสามารถในการบริหารและการ

บริการหองสมุดโรงเรียนในสภาพแวดลอมการเรียนรูสมัยใหม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู การผลิตและใชสื่อ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สามารถทําวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือชวยเหลือ แกปญหาและพัฒนาผูเรียน และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) การบริหารหองสมุดโรงเรียนสมัยใหม การกําหนดกลยุทธการบริหารหองสมุดโรงเรียนใหสอดคลองกับ

แผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมท้ังแนวโนมและทิศทางการพัฒนา

สมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒) การกําหนดผลลัพธการเรียนรู และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเชื่อมโยงกับบทบาท

ของหองสมุดในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

๓) การวิเคราะหความตองการของนักเรียนและครู ในการใชหองสมุดเพ่ือการศึกษาคนควา และการ

พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการดาเนินงานและการบริการของหองสมุด 

๔) การรวบรวม จัดหา จัดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหองสมุด ท่ีตรง

กับความตองการของครูและนักเรียน และสรางกลไกการเขาถึงและใชประโยชนจากระบบไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕) การจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด ใหเปนแหลงสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันของนักเรียน 

ท้ังท่ีเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองของนักเรียน 

๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศและทักษะการเรียนรู รวมท้ังการรวมมือกับ

ครูผูสอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ 

๗) ความรวมมือและการสรางเครือขายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและถายทอดองค

ความรู สงเสริมการใชหองสมุดแกผูเรียน ครู อาจารย ในโรงเรียนและชุมชน 

๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสื่อการ

เรียนรูและบทเรียนออนไลน การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา สถิติ การ

เขียนอางอิง และเขียนรายงานการวิจัย 
 

๑๕. ผลลัพธการเรียนรูและตัวอยางสาขาวิชา/ขอเสนอสาระความรูกลุมสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ 

ตัวอยางสาขาวิชา 

• สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 



๓๐๒ 
 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ท้ัง

ดานพืช สัตว อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 

การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมตางๆ การใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือใหทันกับเหตุการณและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงจากแหลงสารสนเทศตางๆ การพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทํางาน และจรรยาบรรณในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการ

เรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีเกษตรกรรมศึกษาท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูเกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรูสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเกษตรกรรม

ศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา 

 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู อาทิ 

๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของเกษตรกรรม ท้ังดานพืช สัตว 

๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป 

๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร 

๔) การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ 

๕) การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมทางการเกษตร 
 

• สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีเนื้อหาคหกรรมศาสตรครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ท้ังดาน

กับคหกรรม การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมตางๆ การ

บริหารจัดการและการบริการทางคหกรรม การพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตหลักการงานอาชีพ อาชีพ

ทางคหกรรมศาสตร การตลาด การเปนผูประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการ

สอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความม่ันคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการ

จัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ คหกรรม สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู คหกรรมศาสตรศึกษา 

การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรศึกษาท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคหกรรมศา

สตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ใชเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยในการทํางานเกิดความรักในอาชีพ     คหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และ

รวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัด

การศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน    คหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผูเรียนให

สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษาสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมให

ผูเรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร และมีทักษะท่ีจําเปนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางดานคหกรรมศาสตร 

๒) ขอบเขตและแนวคิดสําคัญของวิชาคหกรรมศาสตร 
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๓) บทบาทและความสําคัญของคหกรรมศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะหงานอาชีพ แนวโนมของงานอาชีพคหกรรมศาสตร 

๕) การตลาด การจัดการและการเปนผูประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
 

• สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาครอบคลุมท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ดานการควบคุม การตรวจสอบการบริหารจัดการ การ

บริการ การตลาด การเปนผูประกอบการ และการบัญชี การใชเครื่องมือท่ีเก่ียวของสามารถออกแบบและจัดการ

เรียนรู พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยีพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาท่ี

ทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู 

และพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยใน

การทํางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และรวมมือกับ

สถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหนวยงาน หรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบ

รวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา และพัฒนาผูเรียนให

สามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

ตัวอยาง/ขอเสนอสาระความรู 

๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางดานพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา 

๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี 

๓) เศรษฐศาสตร 

๔) การขายและการตลาด 

๕) การจัดการและการเปนผูประกอบการ 

๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
 

• สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพ้ืนฐานอาชีพ 

ผลลัพธการเรียนรู 

ผูเรียนมีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพโดยมีเนื้อหาท่ี

เก่ียวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การนํา

ความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิต อาชีพ มาใชประโยชนในการทํางานอยางสรางสรรคและทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบ

อาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรูโดยบูรณาการศาสตรการสอนในการจัดการเรียนรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความ

ม่ันคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรูรวมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับอาชีวศึกษา

และการงานพ้ืนฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรูอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การผลิตและใช

สื่อเทคโนโลยีเก่ียวกับอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพท่ีทันสมัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ การประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะการ
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ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันกับเหตุการณ มีกิจนิสัยการทํางาน เกิดความรักในอาชีพทางดาน

อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณในอาชีพและรวมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ

หนวยงานหรือองคกรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบรวมมือกัน สามารถทําวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูรวมสรางนวัตกรรมดาน

อาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของผูใฝรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรักใน

อาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพและมีทักษะท่ีจําเปนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

ตัวอยาง/ขอเสนอแนะสาระความรู 

๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๒) งานชางสําหรับครู อาทิ งานไม งานไฟฟา งานโลหะ งานเครื่องยนต และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ เปน

ตน 

๓) บทบาทและความสําคัญของอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๔) แนวโนมของงานอาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 

๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางดานอาชีวศึกษาและการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
 

๑๖. กลุมสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง 

 

*************************************** 
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ภาคผนวก ณ 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแตละช้ันปและสมรรถนะหลักในแตละหมวดวิชา 
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ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

ช้ันป ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 

รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู มีความ

เขา ใจบทบาทหนา ท่ีของ

ความเปนพลเมืองตามหลัก

ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต

อาสาจิตสาธารณะและเกิด

ทักษะในการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟง 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพูด 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ เคารพศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย 

สมรรถนะหลักท่ี ๖ เคารพสิทธิ เสรี 

ภาพและการอยูรวมกันในสังคมไทย

และประชาคมโลกอยางสันติ 

สมรรถนะหลักท่ี ๗ เคารพกฎ กติกา

ของสังคมและกฎหมาย 

สมรรถนะหลักท่ี ๙ มีจิตอาสาและจิต

สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒

ทักษะการพูดและ

การฟงภาษาอังกฤษ 

๒ -  ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 

พลเมืองท่ีเขมแข็ง   

๒ ผูชวยสอนท่ีพัฒนาตนเองให

มีความรอบรูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะท่ีดี

ท้ังกายและใจสูบทบาทของ

ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟง 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพูด 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๐ มีความรูและความ

เขาใจการสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๑ มีความสามารถใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมการสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะในการจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๒ มีความพรอมใน

การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะในดาน

ท่ีสําคัญ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๓ มีความรูและความ

เขาใจในความสําคัญของกีฬาและนันท- 

นาการ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒

การใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 

- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  

การสรางเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ 

 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒

ทักษะในศตวรรษท่ี 

๒๑ เพ่ือชีวิตและ

อาชีพ 
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สมรรถนะหลักท่ี ๑๔ มีความสามารถใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ

นันทนา การในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๕ อธิบายแนวคิด

ของทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และแนว 

คิดของทักษะ 5C ได 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๖ พัฒนาทักษะท่ี

สําคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ และทักษะ 5C เพ่ือการ

ดําเนินชีวิตและการทํางานอยางมี

คุณภาพ 

๓ - ผูสอนรวมท่ีเปนผูนําใน

การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร 

ตามศาสตรพระราชาและนํา

นโยบายสูการพัฒนาผูเรียน 

ทองถ่ินและชุมชน 

- มีทักษะการฟง พูด อาน 

เขียนภาษาอังกฤษเทียบเทา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ทักษะการฟง 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ ทักษะการพูด 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ทักษะการอาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ ทักษะการเขียน 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๗ มีทักษะในการ

จัดกิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๘ มีทักษะในการ

แสดงนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๙ มีทักษะการใช

ประยุกตใชศิลปะสงเสริมพัฒนาและ

การเรียนรูของผูเรียน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๐ อธิบายแนวคิด 

และหลักการของโครงการอันเนื่องมา 

จากพระราชดําริ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๑ ประยุกตใชหลัก 

การทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 

เพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

ในชีวิตประจําวันได 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๒ สามารถ

วิเคราะหนโยบายยุทธศาสตรแผนงาน

และโครงการลงสูการปฏิบัติ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๓ สามารถคิดแบบ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 

ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 

- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 

สุนทรียะ  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 

ศาสตรพระราชาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน 

- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 

การคิดเชิงเหตุผล 

- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วิชาชีพ 



๓๐๖ 
 

วิจารณญาณแกปญหาและสรางสรรค 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๔ สามารถ

วิเคราะหนโยบายยุทธศาสตรแผนงาน

และโครงการลงสูการปฏิบัติ 

๔ - - ๑ - 

๒ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๗ 
 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑  ทักษะการฟง สมรรถนะหลักท่ี ๑๓ มีความรู และความเขาใจในความ 

สําคัญของกีฬาและนันทนาการ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลักท่ี ๑๔ มีความสามารถในการออกแบบและจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ

จัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  ทักษะการอาน สมรรถนะหลักท่ี ๑๕ อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษท่ี 

๒๑ และแนวคิดของทักษะ 5C ได 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  ทักษะการเขียน สมรรถนะหลักท่ี ๑๖ พัฒนาทักษะท่ีสําคัญตามแนวคิดทฤษฎี

ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ และทักษะ 5C 

เพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางานอยาง

มีคุณภาพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๕  เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สมรรถนะหลักท่ี ๑๗ มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะหลักท่ี ๖  เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชา 

คมโลกอยางสันติ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๘ มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๗  เคารพกฎ กติกาของสังคมและ

กฎหมาย 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๙ มีทักษะการใชประยุกตใชศิลปะสงเสริม

พัฒนาและการเรียนรูของผูเรียน 

 สมรรถนะหลักท่ี ๘ - สมรรถนะหลักท่ี ๒๐ อธิบายแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมรรถนะหลักท่ี ๙  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลักท่ี ๒๑ ประยุกตใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา

แบบยั่งยืนในชีวิตประจําวันได 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๐  ความรู และความเขาใจการ

สรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๒ สามารถวิเคราะห นโยบายยุทธศาสตร

แผนงานและโครงการ ลงสูการปฏิบัติ 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๑ ความสามารถในการออกแบบและ

จัดกิจกรรมการสรางเสริมและ

ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๓ สามารถคิดแบบวิจารณญาณแกปญหา

และสรางสรรค 

สมรรถนะหลักท่ี ๑๒ มีความพรอมในการสรางเสริม

และดูแลสุขภาวะ ในดานท่ี

สําคัญ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒๔ สามารถวิเคราะห นโยบายยุทธศาสตร

แผนงานและโครงการลงสูการปฏิบัติ 



๓๐๘ 
 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ช่ือรายวิชา หนวย

กิต 

ช้ัน

ป 

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 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                         

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟง

ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใชภาษาอังกฤษเพือ่การ

ส่ือสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

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

กลุมวิชาสงัคมศาสตร                         

๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เขมแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตรพระราชาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น 

๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 

กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                         

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสรางเสริมและดูแลสุข

ภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

เพื่อชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

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

 

 

 



๓๐๙ 
 

ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

ช้ันป ความสามารถ

โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน

ความเปนครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรูและประสบ 

การณวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนา 

ท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน 

การจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถใน

การสรางความสัมพันธกับผูปกครองและ

ชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา 

บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ

และจิตวิญญาณความเปนครู 

- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 

จิตวิทยาสําหรับครู   

๒ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 

การพัฒนาหลักสูตร 

- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการ 

ศึกษาและการเรียนรู 

๒ ทักษะการออก 

แบบและจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรูและประสบ 

การณวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนา 

ท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการ

สรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 

วิทยาการการจัดการเรียนรู  

- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

๒ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 

การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ ทักษะการวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรูและประสบ 

การณวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถใน

การจัดการเรียนรู 

๑ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 

กรรมการเรียนรู 

๒  -  

๔ รักและศรัทธาใน

ความเปนครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ 



๓๑๐ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑  มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครูบังคับ 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

                     และจิตวิญญาณความเปนครู 

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

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

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

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 จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๑ /     



๓๑๑ 
 

ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ช้ันป ความสามารถ

โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรูงานในบท 

บาทหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพ

ครูระหวางเรียน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผูชวย

ครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพ

ครูระหวางเรียน ๒ 

๓ มีความสามารถ

ในปฏิ บั ติ ก า ร

สอน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพ

ครูระหวางเรียน ๓ 

๔ มี ค ว ามพร อม

เปนครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 

ปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๒ 

 



๓๑๒ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรูและประสบการณวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหนาท่ีครู 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ช่ือรายวิชา หนวย

กิต 

ช้ันป สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหวางเรียน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหวางเรียน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหวางเรียน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๓ 
 

 ตารางความสัมพันธระหวางความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแตละช้ันป 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก 

ช้ันป ความสามารถ

โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค

การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รูและเขาใจ

หลักการพ้ืนฐาน

ดานสุนทรียศาสตร 

และมีทักษะ

กระบวนการดาน

นาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ รูและเขาใจหลักการ

พ้ืนฐานดานสุนทรียศาสตรและมีทักษะการ

ปฏิบัติดานนาฏศิลป 

 

๑ ๑. สุนทรียภาพทาง

นาฏศิลป 

๒. พิธีไหวครูทาง

นาฏศิลป 

๓. เอกเลือก 

๒ ๑. ทักษะนาฏศิลปไทย 

๒. การออกแบบเครื่อง

แตงกายและแตงหนา 

๓. เอกเลือก 

๒ รวมออกแบบและ

จัดการเรียนรู

นาฏศิลป 

 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ รูและเขาใจหลักการ

พ้ืนฐานดานสุนทรียศาสตรและมีทักษะการ

ปฏิบัติดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เลือกใช พัฒนา

นวัตกรรม และการวัดประเมินผลการเรียน

นาฏศิลป 

๑ ๑. ระบํามาตรฐาน 

๒. นาฏศิลปเบื้องตน

สําหรับครู 

๓. เอกเลือก 

๒ ๑. การจัดการเรียน

นาฏศิลปและดนตรีใน

หลักสูตรประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

๒. หลักการวิเคราะห

และวิจารณการละคร 

๓. การบริหารจัดการ

แสดงนาฏศิลป 

๔. เอกเลือก 

๕. เอกเลือก 

๓ มีทักษะในการ

ออกแบบและ

จัดการเรียนรูดาน

สมรรถนะหลักท่ี ๑ รูและเขาใจหลักการ

พ้ืนฐานดานสุนทรียศาสตรและมีทักษะการ

ปฏิบัติดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๒ ออกแบบการจัด

๑ ๑. การวิจัยดาน

นาฏศิลป 

๒. รําหนาพาทย 

๓. เอกเลือก 



๓๑๔ 
 

นาฏศิลปไทย 

บูรณาการศาสตรท่ี

เก่ียวของ 

กิจกรรมการเรียนรู เลือกใช พัฒนา

นวัตกรรม และการวัดประเมินผลการเรียน

นาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ บูรณาการองคความรูใน

การออกแบบการเรียนรูและกิจกรรมดาน

นาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ บูรณาการการวิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนนาฏศิลป 

๒ ๑. นาฏประดิษฐ 

๒. การจัดการแสดง

วิพิธทัศนา 

๓. สัมมนาทางดาน

นาฏศิลป 

๔. เอกเลือก 

๔ จัดการเรียนรู

นาฏศิลปไทย 

บูรณาการการวิจัย

นวัตกรรม และ

เทคโนโลยแีละการ

ประยุกตใชในการ

จัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน

นาฏศิลป 

 

 

๑ - 

๒ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๕ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ 

สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ผูเรียนรูและเขาใจในศาสตรดานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป รวมท้ังมีทักษะกระบวนการ

ดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  ผูเรียนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เลือกใช พัฒนานวัตกรรม และการ

วัดประเมินผลการเรียนนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรูในการออกแบบการเรียนรูและสรางสรรคกิจกรรม

ดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนนาฏศิลป 

 

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกบังคับ 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒   สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๑ /    

๑๔๔๑๒๐๒-๖๒  พิธีไหวครูทางนาฏศิลป  ๓(๒-๒-๕) ๑ /    

๑๔๔๑๒๐๔-๖๒  ทักษะนาฏศิลปไทย ๓(๒-๒-๕) ๑ /    

๑๔๔๑๒๐๕-๖๒  การออกแบบเครื่องแตงกาย 

   และแตงหนา 
๓(๒-๒-๕) 

๑ /    

๑๔๔๒๒๐๑-๖๒  ระบํามาตรฐาน  ๓(๒-๒-๕) ๒ /    

๑๔๔๒๑๐๓-๖๒  นาฏศิลปเบื้องตนสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๒ / /   

๑๔๔๒๑๐๕-๖๒  การจัดการเรียนนาฏศิลปใน 

   หลักสูตรประถมศึกษาและ 

   มัธยมศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ / /   

๑๔๔๓๑๐๑-๖๒  หลักการวิเคราะหและวิจารณ 

   การแสดง  
๓(๒-๒-๕) 

๒ /    

๑๔๔๓๓๐๖-๖๒  การบริหารจัดการแสดงนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๒ /  / / 

๑๔๔๓๒๐๒-๖๒  รําหนาพาทย ๓(๒-๒-๕) ๓ /    

๑๔๔๓๓๐๔-๖๒  นาฏยประดิษฐ ๓(๒-๒-๕) ๓ /  / / 

๑๔๔๓๓๐๕-๖๒  การวิจัยดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๓   / / 

๑๔๔๔๓๐๑-๖๒  การจัดการแสดงวิพิธทัศนา ๓(๒-๒-๕) ๓    / 



๓๑๖ 
 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๔๑๑๐๑-๖๒   สุนทรียภาพทางนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๑ /    

๑๔๔๔๓๐๒-๖๒  สัมมนาทางดานนาฏศิลป ๓(๒-๒-๕) ๓    / 

 

 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก 

สมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ ผูเรียนรูและเขาใจในศาสตรดานสุนทรียภาพทางนาฏศิลป รวมท้ังมีทักษะกระบวนการ

ดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  ผูเรียนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เลือกใช พัฒนานวัตกรรม และการ

วัดประเมินผลการเรียนนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ ผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรูในการออกแบบการเรียนรูและสรางสรรคกิจกรรม

ดานนาฏศิลป 

สมรรถนะหลักท่ี ๔ ผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนนาฏศิลป 

 

ตารางความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของแตละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒ การละครไทยและบุคคลสําคัญใน 

  วงการนาฏศิลป  

๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๑๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปพ้ืนเมืองสี่ภาค และการแสดง

 ทองถ่ิน 

๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๒๒๐๒-๖๒ ระบําโบราณคดี  ๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๒๒๐๔-๖๒ รําเดี่ยวรําคู ๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๒๓๐๖-๖๒ การออกแบบเทคโนโลยีสําหรับ 

  นาฏศิลป 

๓(๒-๒-๕) -  /   

๑๔๔๓๑๐๓-๖๒ นาฏศิลปเปรียบเทียบ  ๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๓๒๐๓-๖๒ ระบําเบ็ดเตล็ด  ๓(๒-๒-๕)  /    

๑๔๔๓๒๐๔-๖๒ การออกแบบเพลงดนตรีและการขับรอง

 เพ่ือการแสดง 

๓(๒-๒-๕) - /  /  



๓๑๗ 
 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต ช้ันป 
สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๔๔๑๑๐๓-๖๒ การละครไทยและบุคคลสําคัญใน 

  วงการนาฏศิลป  

๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๓๑๐๒-๖๒ เพลงในหลักสูตรประถมและ 

  มัธยมศึกษา  

๓(๒-๒-๕) - /  /  

๑๔๔๒๓๐๑-๖๒ การจัดการแสดงในโรงเรียน ๓(๒-๒-๕) - /  /  

๑๔๔๒๓๐๒-๖๒ องคประกอบของการสรางละครและ

  งานบนเวที 

๓(๒-๒-๕) -  / /  

๑๔๔๑๑๐๒-๖๒ ประวัติตัวละครและสถานท่ีสําคัญใน

  เรื่องรามเกียรติ์ 

๓(๒-๒-๕) - / /   

๑๔๔๓๑๐๔-๖๒ วรรณคดีการละคร ๓(๒-๒-๕) - / /   

๑๔๔๓๒๐๕-๖๒ นาฏศิลปและดนตรีสําหรับเด็ก  ๓(๒-๒-๕) - /    

๑๔๔๓๒๐๖-๖๒ นาฏศิลปบูรณาการ ๓(๒-๒-๕) - /   / 

* เลือกตามชั้นปในการจัดแผนการศึกษา (หนา ๑๘–๒๑) 


