
 
 

 
                 

มคอ. ๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 



สารบัญ 
 
เร่ือง  หน้า 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป ๑ 

 ๑) รหัสและชื่อหลักสูตร ๑ 
 ๒) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๓) วิชาเอก ๑ 
 ๔) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
 ๕) รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
 ๖) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
 ๗) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
 ๘) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ๒ 
 ๙) ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของ  

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๓ 

 ๑๐) สถานที่จัดการเรียนการสอน ๔ 
 ๑๑) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการ 

วางแผนหลักสูตร 
๔ 

 ๑๒) ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๕ 

 ๑๓) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ 
สถาบัน 

๖ 

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 ๑) ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 ๒) แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 8 
 ๑) ระบบการจัดการศึกษา 8 
 ๒) การดำเนินการหลักสูตร 8 
 ๓) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑0 
 ๔) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือ  

    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
๒1 

 ๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ๒4 
   
  

 
 
 
 
 

 



 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เร่ือง  หน้า 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๒8 

 ๑) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๒8 
 ๒) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 28 
 ๓) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลัก  

    สูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
๓4 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๔7 
 ๑) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) ๔7 
 ๒) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ๔7 
 ๓) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๔8 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๔9 
 ๑) การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ๔9 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ๔9 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 50 
 ๑) การกำกับมาตรฐาน 50 
 ๒) บัณฑิต 50 
 ๓) นักศึกษา 51 
 ๔) อาจารย์ ๕2 
 ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๕3 
 ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๕3 
 ๗) ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) ๕7 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร ๕8 
 ๑) การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๕8 
 ๒) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๕8 
 ๓) การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ๕8 
 ๔) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๕8 

ภาคผนวก  57 
 ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา 59 
 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙  

                และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘8 

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

๙6 

 ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ  
               ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

๑50 



 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

เร่ือง  หน้า 
 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ 

                ศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑58 

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

๑66 

 ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาค 
                ฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑72 

 ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการระดับ 
                 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑76 

 ภาคผนวก ฌ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ  
                 ๔ ป ีจำนวน ๑๖ หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๑81 

 ภาคผนวก ญ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลาง ครุศาสตรบัณฑิต 
                 ๔ ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๑88 

 ภาคผนวก ฎ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร 
                บัณฑิต ๔ ป ีอิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

193 

 ภาคผนวก ฏ คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป ี    
                 อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

198 

 ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                 หลักสูตร 

๒08 

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

๒14 

 ภาคผนวก ฒ ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละชั้นปีและสมรรถนะหลัก 
                 ในแต่ละหมวดวิชา 
 

231 

 



 

๑ 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ( 4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ        ครุศาสตร์ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย:     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Education Program in Computer Education 

 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย):   ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย):     ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor of Education (Computer Education) 
ชื่อย่อ  (อังกฤษ):    B.Ed. (Computer Education) 

 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) - 
 

๔. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑39 หน่วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๒ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

๕.๓ ภาษาท่ีใช้  
ภาษาไทย 

๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนขึ้นโดยตรง 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 



 

๒ 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา     
    คอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา  
        ๒๕๖๒  

  คณะกรรมการวิชาการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
            ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม   
         คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ 
  วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม 
  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒิุ

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

 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
๘.๑ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในทุกสังกัด 
๘.๒ นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
๘.๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
๘.๔ พนักงานในบริษัททั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
๘.๕ ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
๘.๖ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๘.๗ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
8.8 นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
8.9 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
8.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
8.11 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
8.12 นักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 



๓ 

 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ 

ที ่
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขา 
วิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจตุพงษ์ กะวิวังสกุล วท.ม. 

ค.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเลย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๕ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสุรศักด์ิ  ตาน้อย บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๑ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิมิตร   ตาน้อย บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๑ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายภราดร รีชัยพิชิตกุล วท.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๙ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเอกภูมิ  อิ่มอก วท.ม. 
ค.บ. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๗ 

 
 



๔ 

 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
      ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังน้ันประเทศไทยถือเป็นประเทศ

หน่ึงที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่งคั ่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๒) ทำให้อาเซียนเป็ น
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
เพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (๔) 
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุนการประกันภัย และ
ภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศ
ไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม และ
การจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติ ภูมิภาคเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการ
ไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง  ๓ 
เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้นฐานของเอกลักษณ์  
และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐาน
ของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียน และยูเนสโกจะทำให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่น้ีดำรงตน
อยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบน้ีได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

 
๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

               ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ ่งแวดล้อมการศึกษา ว ัฒนธรรม สตรี 
สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และ
รองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื ้ออาทร (๒) แก้ไข
ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ(๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (๔) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เมื่อเป็นเช่นน้ีบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่
ดีงามของไทย 



 

๕ 
 

๑๑.๓  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
                    ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเขา้สู่
วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถ และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อม
และความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น  
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มี

คุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของ
การประกอบวิชาชีพ ดังน้ันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจึงมีหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มี
ครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม อนาคต ซึ่ง
การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จะส่งผลในการผลิตกำลังคนที่เป็นนัก
การศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ใน
สถานศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยเน้นการผลิตครูทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและพัฒนาท ้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑๒.๒.๑ แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

๑๒.๒.๒ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู ่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 



 

๖ 
 

๑๒.๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

๑๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เรียนไม่น้อยกว่า ๕๐ รายวิชา โดยแบ่งเป็น ๓ หมวดใหญ่ ๆ  
ได้แก่  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
▪ วิชาชีพครู ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ 
▪ วิชาเอก ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา     

 หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด 
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีนักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน สามารถมาเรียน

ได้  
          13.2.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู 

        13.2.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร
อื่น สามารถมาเรียนได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาหลักสูตรอื่น
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
๑๓.๓.๑ แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์

ผู ้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
ดำเนินการ 

๑๓.๓.๒ มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการและควบคุมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
 



 

๗ 
 

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา 
ครูคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นผู้สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้สู่สากล 
๑.๒ ความสำคัญ   

ครูคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ดังน้ันการผลิตครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกระดับควรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสมรรถนะเป็นไปตามแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 

๑.๓ วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู ้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 
๑) มีค่านิยมร่วม 
๒) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู  
๓) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 
๔) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๕) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  
๖) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
ที่ สกอ. และคุรุสภากำหนด 

 

๑. พัฒนาหล ักส ูตรโดยม ีพ ื ้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห ่ งชาต ิและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  

๒. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ให ้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคมและ
วิชาการอย่างสม่ำเสมอ 

 

๑. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๒. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
การ เม ืองและความก ้ าวหน ้าทาง
วิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เ ร ี ย นการ สอนแ ละบ ร ิการ
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
แ ละ เ จตคต ิ ท ี ่ท ันสม ัยและ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑. สนับสนุนบ ุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทำงานบริการแก่องค์กรภายนอก 

๒. พัฒนาทักษะการจัดการเร ียนรู้ ของ
บ ุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มี
นว ัตกรรมการจ ัดการ เร ียนร ู ้ ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ปร ิมาณงานบร ิการ  ว ิชาการ ต่อ
บ ุคลากรด้านการเร ียนการสอนใน
หลักสูตร 

๒. ความ พ ึ งพอ ใ จขอ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น ต่ อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 



 

๘ 
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  
  ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง) และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า
ด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ภาคผนวก ช)   

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๕) 
 

๒.  การดำเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคฤดูร้อน     เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

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

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒.๒.๒ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า

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

นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีความรู้
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะทางด้านปฏิบัติการและความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ำ ซึ่ง
ประเมินจากผลการทดสอบความรู้พื้นฐานและภาษาอังกฤษที่ประเมินต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

 

๒.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
ปรับพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์โดยการอบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยอบรมเสริม

ทักษะโดยจัดทำโครงการปรับพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  โดยจะจัดโครงการนี้ในระหว่างการเรียนในภาคการ
เรียนที่ ๑ ทั้งน้ีจะเริ่มดําเนินการในภาคการศึกษาแรก 

 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ช้ันปีที่ 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

  ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
  ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

  ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 
  ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
งบดำเนินการ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๔,๓๒๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
เงินทั้งหมด ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๔,๑๔๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
     ✓ แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบุ) ................    

 
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
      ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 

 

 

 

 



 

๑๐ 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร 
        ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑39 หน่วยกิต 
        ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร    

 
รายการ เกณฑ์ มคอ.๑ 

ไม่น้อยกว่า 
(นก.) 

โครงสร้างหลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นก.) 
ก. หมวดศึกษาท่ัวไป 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ  
    เทคโนโลยี 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    (๑) กลุ่มวิชาชีพคร ู
        ๑.๑ วิชาชีพครู (บังคับ) 
        ๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (๒) กลุ่มวิชาเอก 
         ๒.๑ วิชาเอกบังคับ 
         ๒.๒ วิชาเอกเลือก 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี

๓๐ 
- 
- 
- 
- 
 

๙๔ 
๓๔ 
๒๒ 
๑๒ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๖ 

๓๐ 
๑๒ 
๓ 
๖ 
๙ 
 

๑๐3 
๔๓ 
๒๘ 
๑๕ 
๖0 
40 
20 
๖ 

จำนวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๓๐ ๑39 
 

๓.๑.๓ รายวิชา 
  กำหนดความหมายของโครงสรางรหัสวิชา ๗ หลัก ดังน้ี 
๑. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
๒. การจัดหมวดวิชา หมู ่ว ิชา ย ึดระบบการจัดหมวดหมู ่ว ิชาของ ISCED (International 

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

๓.๑ ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
๓.๒ ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 
๓.๓ อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

๔. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว 
เลข ๓ ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 
เลขตัวที่ ๖, ๗ บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 

 



 

๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๑๑6) 

หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาซึ่งเป็นวิชาเอก ได้จัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเป็นดังน้ี 
 

๑.  เรื่องทั่วไป         (๑๑6-๑--) 
๒.  ข้อสนเทศและข้อมูล        (๑๑6-๒--) 
๓.  ซอฟต์แวร์         (๑๑6-๓--) 
๔.  ทฤษฎีและการคำนวณ       (๑๑6-๔--) 
๕.  ระเบียบวิธ ี         (๑๑6-๕--) 
๖.  การประยุกต์ใช้งาน        (๑๑6-๖--) 
๗.  ฮาร์ดแวร์และระบบเคร่ือง       (๑๑6-๗--) 
๘.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       (๑๑6-๘--) 

             ๙.  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย (๑๑6-๙--) 
            

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
    บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ี                              ๓๐   หน่วยกิต 
 

(๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                      บังคับเรียน        ๑๒   หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

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

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Usage for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   
English for Professional Purposes 
 
 
 
 

๓(๒-๒-๕) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นป ี

หมวดวิชาและหมู่วิชา 



 

๑๒ 
 

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                    บังคับเรียน        ๓   หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ 

Aesthetics 
๓(๒-๒-๕) 

(๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                        บังคบัเรียน        ๖   หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง 

Potency Citizenship 
๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Wisdom for Local Development 

๓(๒-๒-๕) 

(๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     บังคับเรียน       ๙   หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

Health Promotion and Care 
๓(๒-๒-๕) 

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

๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล 
Logical thinking 

๓(๒-๒-๕) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐3 หน่วยกิต 

(๑) กลุ่มวิชาชีพครู    ๔๓ หน่วยกิต 
๑.๑ วิชาชีพครู (บังคับ) ๒๘ หน่วยกิต 

 บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ี ๒๘  หน่วยกิต 
 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ 
Individual Development Plan 

๑(๐-๒-๑) 

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

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development                                  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  
Instructional Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation             

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Research and Development in Innovation and Learning  

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสำหรับครู 
Psychology for Teacher                               

๓(๒-๒-๕) 



 

๑๓ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
Education Administration and Quality Assurance in 
Education            

๓(๒-๒-๕) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
Language for Communication 

๓(๒-๒-๕) 

              

     ๑.๒ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
                        บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ี                    ๑๕ หน่วยกิต 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑ 
Practicum Teaching 1    

๑(๙๐) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒ 
Practicum Teaching 2    

๑(๙๐) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓ 
Practicum Teaching 3    

๑(๙๐) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  
Internship 1   

๖(๕๔๐) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  
Internship 2   

๖(๕๔๐) 

 

๒.๑ วิชาเอกบังคับ            ๔0   หน่วยกิต 
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ี                 ๔0   หน่วยกิต 

๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
Information System Management in Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๕๐๑-๖๒ เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 
Technology in Science 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๑๐๑-๖๒ กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Laws and Ethics 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒ ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 
Algorithm and Programming 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๔๐๑-๖๒ วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
Computing Science and Mathematics for Computer 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๗๐๑-๖๒ สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture and Maintenance 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๒๓๐๑-๖๒ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
Computer Graphic Design 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๒๕๐๑-๖๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

๓(๒-๒-๕) 

  (๒) กลุ่มวิชาเอก             ๖0   หน่วยกิต 



 

๑๔ 
 

๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
Multimedia Design and Animation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๒๒๐๑-๖๒ ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management System 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม 
Design and Innovation Development 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๙๐๑-๖๒ โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
Computer Project 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Research and Project Development 

๒(1-2-3) 

๑๑๖๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
 Advanced Topics in Computer 

2(1-๒-3) 

   

 

๒.๒ วิชาเอกเลือก         ๒0     หน่วยกิต 
                เลือกเรียน จากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า                 ๒0         หน่วยกิต 

 

๑๑๖๒๑๐๑-๖๒ ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ 
English for Computer Teachers 

2(1-2-3) 

๑๑๖๒๗๐๑-๖๒ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๓๐๑-๖๒ การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Media Design and Production 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๓๐๒-๖๒ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   
Advanced Programming 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๖๐๒-๖๒ การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Design and Development 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๘๐๑-๖๒ วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
Science of Computer Learning Management  

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๒๐๑-๖๒ โครงสร้างข้อมูล 
Data Structure 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๑๓๐2-๖๒ ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๖๐๓-๖๒ โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา 
Application Programs for Education 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๖๐4-๖๒ โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 
Application Programs for Office Automation 

๓(๒-๒-๕) 

๑๑๖๓๖๐๕-๖๒ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 
Web Application Development 

๓(๒-๒-๕) 

 



 

๑๕ 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า          ๖     หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี   

 
๓.๑.4 แสดงแผนการศึกษา 

ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองที่เข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

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

การศึกษาและการเรียนรู ้
๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๓๐๑-๖๒ ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๑๐๑-๖๒ กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๗๐๑-๖๒ สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 

รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 

ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 

 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสำหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏบิัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๑ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๑๕๐๑-๖๒ เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๔๐๑-๖๒ วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   ๓(๒-๒-๕) 

เลือกเสรี xxxxxxx xxxxxxxx-1 ๓(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๒๓๐๑-๖๒ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก   ๓(๒-๒-๕)  
๑๑๖๒๕๐๑-๖๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๑๖xxxx-๖๒ เอกเลือก 1  ๓(x-x-x) 
๑๑๖xxxx-๖๒ เอกเลือก 2  ๓(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxxx xxxxxxxx-2 ๓(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ช้ันปีที่ ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏบิัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๒ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๒๒๐๑-๖๒ ระบบการจัดการฐานข้อมูล   ๓(๒-๒-๕)  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

116xxxx-62 เอกเลือก 3   ๓(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ๒2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ การคิดเชิงเหตุผล ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 
 

๑๑๖xxxx-๖๒ วิชาเอกเลือก 4     ๓(x-x-x) 
๑๑๖xxxx-๖๒ วิชาเอกเลือก 5   ๓(x-x-x) 
116xxxx-62 วิชาเอกเลือก 6  ๓(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 

ช้ันปีที่ ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏบิัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๓ ๑(๙๐) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

๑๑๖๓๙๐๑-๖๒ โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์   ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์   2(1-๒-3) 
๑๑๖๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์      2(1-๒-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

๑๑๖xxxx-๖๒ วิชาเอกเลือก 7  2(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๕๔๐) 

รวมหน่วยกิต ๖ 
 

ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครูบังคับ) 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๕๔๐) 

รวมหน่วยกิต ๗ 
 
 ๓.๑.๖ คำอธิบายรายวิชา 
  แสดงในภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

๓.๒ ช่ือ สกุล  เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
    ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  

ลำดับ 
ที ่

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขา 
วิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายจตุพงษ์ กะวิวังสกุล วท.ม. 

ค.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเลย 

๒๕๔๙ 
๒๕๔๕ 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสุรศักด์ิ  ตาน้อย บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๑ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนิมิตร   ตาน้อย บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

๒๕๕๑ 
๒๕๓๑ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายภราดร รีชัยพิชิตกุล วท.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๙ 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเอกภูมิ  อิ่มอก วท.ม. 
ค.บ. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๗ 

 
   
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

๓.๒.๑ อาจารยพิเศษ  

ท่ี เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายธรัช อารีราษฏร ์

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูลำปาง 

2549 
 

2537 
2531 

2 X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางวรปภา อารีราษฏร ์

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยครูลำปาง 

2548 
 

2542 
2531 



๒๑ 

 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ)  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ควบคู่
กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กจิกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนและการ
สัมมนาทางการศึกษา 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
               ๔.๑.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการทำงานและสภาพแวดล้อม  โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

๔.๑.๒ ด้านความรู้ 
  ๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เร ียน  
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู ้ก ับการปฏิบ ัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก า ร ส อ นแ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ช ุ ม ช นแ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
 
 



 

๒๒ 
 

๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

๔.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม  

๔.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงานและต่อส่วนรวม สามารถ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
๔) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๑.๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 



 

๒๓ 
 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

๔.๑.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบ

เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของของผู้เรียนและพื้นที่ 

๒) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองให้เต็มตามศักยภาพ 

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่าน้ีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

 

๔.๒ ช่วงเวลา  
๑. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑   ชั้นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่  ๒       
๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒   ชั้นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่  ๒   
๓. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓   ชั้นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่  ๒   
๔. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๑  
๕. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่  ๒  
 

 
 
 

 
 



 

๒๔ 
 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
ช้ันปีท่ี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนหน่วยกิตและช่ัวโมง 

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

  
๕. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   

๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ   
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ
หาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและโครงการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทำโครงการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
ศึกษาได้ และโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาต้องมีขอบเขตที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
         2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ

งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  

            ๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

            ๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

5.2.2 ด้านความรู้ 
         1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาช ีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  



 

๒๕ 
 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู ้ก ับการปฏิบ ัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก า ร ส อ นแ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ช ุ ม ช นแ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ 
แก่ชุมชนและสังคม 

5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
            2) ทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

             3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

             4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
         2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี ่ยวข้องกลุ่ม   

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียนหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

             ๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

5.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
             ๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

             ๒) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู ้เร ียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 

             ๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

            ๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

            ๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทักษะ
เทคโนโลย ีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

๕.๓ ช่วงเวลา 
▪ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๓ 
▪ วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ ๓  
▪ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๓ 

 
 



 

๒๗ 
 

 
๕.๔ จํานวนหนวยกิต 
▪ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
▪ วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต 
▪ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต 
▪ จำนวนหน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ   
       กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลจากความกาวหนาในการจัดทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ระเบียบ
วิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและความก้าวหน้าในการทําโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาที่บันทึกในสมุด
ใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์โดยให้เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไว 
และในรายวิชาโครงการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษากำหนดให้มีการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํา 
กวา ๓ คน ซึ่งมีการสอบเคาโครงและนำเสนอผลการวิจัยเมื่อทําการวิจัยเสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑. ความสามารถด้านการสอน 
 

นักศึกษาสามารถใช้วิธ ีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อให ้นักเร ียนเกิดการเรียนรู ้ทันเหตุการณ์ ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู ้ใฝ่เรียน 
เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

๒. ความสามารถด้านวิชาการ  
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จน
สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ม ีความคิดสร้างสรรค์ ม ีท ักษะและมีว ิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
ตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมี
ความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรและนำความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอื่น ๆ ได้  

๓. ด้านคุณธรรม 
 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีความ
อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริตและมีศีลธรรม  

๔. ด้านบุคลิกภาพ  
 

มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัม พันธ์ที่ ดี สามารถทำงาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ำใจ/เอื้ออาทร
ศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เสมอ
ต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเอง
ได้ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ



 

๒๙ 
 

สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  ๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
  ๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
  ๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
  ๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
  ๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   ๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง  
  ๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
  ๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
  ๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๗) วัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

๒.๒ ด้านความรู้ 
  ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เร ียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู ้ก ับการปฏิบ ัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก า ร ส อ นแ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ช ุ ม ช นแ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  



 

๓๐ 
 

๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๕) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม โดยให้ผ ู ้ เร ียนวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  ๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ  
  ๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
  ๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
  ๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
  ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
  ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 
  ๔) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก



 

๓๑ 
 

ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๒) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
  ๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง  
  ๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
  ๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน  
  ๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  
  ๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  ๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง  
  ๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
  ๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
  ๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส  
 ๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ๔) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
  ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๖) วัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 



 

๓๒ 
 

๔) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
  ๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  ๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  ๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมในการนำเสนองานวิชาการ 
  ๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
  ๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง 
  ๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๕) ว ัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็ นรายปีตลอด
หลักสูตร 

 
๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๒) ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียนหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

 
 



 

๓๓ 
 

๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
  ๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
   ๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 
 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้าน
การศึกษา 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๔) วัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 

๒.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

๑) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

๒) สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู ้เร ียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 

๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริ ต มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

๔) สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง



 

๓๔ 
 

ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๕) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทักษะ
เทคโนโลย ีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 

 
๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  ๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
  ๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี  
  ๓) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
     ๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
  ๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
  ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) วัดและประเม ินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
 
๓. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักส ูตรสู่ รายว ิชา 
(Curriculum Mapping) 
 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
       มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทั้ง 5 ด้าน มีดังน้ี 
 ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี
แก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย



 

๓๕ 
 

หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
สว่นรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 
 ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
ว ิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM 
Education) ช ุมชนแห ่งการเร ียนรู้  (Professional Learning Community: PLC) และม ีความร ู ้ ในการ
ประยุกต์ใช้  

๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เน้ือหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเน้ือหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

 ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ คิด ค้นหา ว ิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข ้อม ูล  ส ื ่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม 

 



 

๓๖ 
 

 
 ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

๔.๒ ทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผ ู้เร ียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๔.๔ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำ
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
 ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๕.๒ ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา  การเขียนหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

 
 



๓๗ 

 

 

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

 ความรับผิดชอบหลัก  
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

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

การศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                      

๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
         •          

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

๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
              •     

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

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                      

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

 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
   •      •    •      

 
 



 

๓๘ 
 

 
 

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

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

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

การศึกษา
ท่ัวไป 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
        

 
          

๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 
          

๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
        

 
         • 

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

 
 
 
 



๓๙ 

 

 
 3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
   มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๖ ด้าน มีดังน้ี 
   ๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

๑.๒ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 

 
   ๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เร ียน 
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่  ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบูรณาการความรู ้ก ับการปฏิบ ัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ก า ร ส อ นแ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ู ้ ท า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education: STEM Education) ช ุ ม ช นแ ห ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  

๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชา 

๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  



 

๔๐ 
 

๒.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
   ๓. ด้านทักษะทางปัญญา 

๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 

 
 

   ๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

และทางสังคม 
๔.๒ ทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

๔.๔ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
  ๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๕.๒ ส่ือสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การส่ือสารทางวาจา การเขียนหรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง  ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 



 

๔๑ 
 

 
๖. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑ สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการช้ัน
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

๖.๒ สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู ้เร ียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ท้ังผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนท่ีมีข้อจำกัดทางกาย 

๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 

๖.๔ สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทักษะ
เทคโนโลย ีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
 
 



๔๒ 

 

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

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชาชีพคร ู
(บังคับ) 

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

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

 

• 
 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   

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

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

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
 ⚫    ⚫   

 

⚫    ⚫     ⚫     ⚫ 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
⚫    ⚫    

 
⚫    ⚫   ⚫   ⚫     

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
⚫    ⚫    

 
  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫     

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

 
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

 
 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     

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

 



 

๔๓ 
 

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

 ความรับผิดชอบหลัก 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชา
ปฏิบัติ 
การสอน
ในสถาน 
ศึกษา 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๑ 

๑(๙๐) ๑ 
⚫  ⚫  ⚫  ⚫  

 
⚫   ⚫    ⚫    ⚫    

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๒ 

๑(๙๐) ๒ 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

 
⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ระหว่างเรียน ๓ 

๑(๙๐) ๓ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑    

๖(๕๔๐) ๔ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒    

๖(๕๔๐) ๔ 
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
 
 
 
 
 



 

๔๔ 
 

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

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชาเอก 
(บังคับ) 

๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
                        

๑๑๖๑๕๐๑-๖ เทคโนโลยีสำหรับ
วิทยาศาสตร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๑ 

                        

๑๑๖๑๑๐๑-๖๒ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๒ 

                        

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒ ข้ันตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม ๓(๒-๒-๕) 

๒ 
                       

 

๑๑๖๑๔๐๑-๖๒ วิทยาการคำนวณและ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๒ 

                       
 

๑๑๖๑๗๐๑-๖๒ สถาปัตยกรรมและการซ่อม
บำรุงคอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) ๒ 
                        

๑๑๖๒๓๐๑-๖๒ การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

๓(๒-๒-๕) ๑ 
                        

๑๑๖๒๕๐๑-๖๒ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

๓(๒-๒-๕) ๓ 
                   

   
 

 

๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ การออกแบบมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน 

๓(๒-๒-๕) 
 
๓ 

                        



 

๔๕ 
 

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

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชาเอก 
(บังคับ) 

๑๑๖๒๒๐๑-๖๒ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม ๓(๒-๒-๕) ๓ 

                   
   

 
 

๑๑๖๓๙๐๑-๖๒ โครงการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๓ 

                        

๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิจัยและพัฒนาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์ 

2(1-๒-3) 
๓ 

                        

๑๑๖๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์ 2(1-๒-3) 

๓ 
                        

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 
 

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

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
หมวด
วิชา
เฉพาะ
ด้าน 

ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
๒ 

ความรู้ 
๓  

ทักษะทางปัญญา 
๔ 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

๕  
ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖  
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วิชาเอก 
(เลือก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖๒๑๐๑-๖๒ ภาษาอังกฤษสำหรับครู
คอมพิวเตอร์ 

2(1-๒-3) ๓                         

๑๑๖๒๗๐๑-๖๒ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๓๐๑-๖๒ การพัฒนาและผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๓๐๒-๖๒ การเขียนโปรแกรมภาษาข้ัน
สูง 

๓(๒-๒-๕) ๓                        
 

๑๑๖๓๖๐๒-๖๒ การออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ๓(๒-๒-๕) ๓                        

 

๑๑๖๓๘๐๑-๖๒ วิทยาการการจัดการเรียนรู้
ทางคอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๖๐๔-๖๒ โปรแกรมประยุกต์ด้าน
สำนักงานอัตโนมัติ 

๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๖๐๕-๖๒ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖13๐2-๖๒ ระบบปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๒๐๑-๖๒ โครงสร้างข้อมูล ๓(๒-๒-๕) ๓                         

๑๑๖๓๖๐๓-๖๒ โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๓                         



๔๗ 

 

 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรดและผลการเรียน) 
กำหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนดังน้ี 

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

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ)  

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่าง ๆ ได้แก่ มคอ. ๑ มคอ. 
๒ มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ 

- มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนร ู้ของ
หลักสูตร 

- มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
- สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน

นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากำหนด 
  ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

๒) สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือสาขาวิชาเอกมีการ    
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
  ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
   ๑) ประเมินจากบัณฑิตที่จบ   
   ๒) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 



๔๘ 

 

๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ

ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๖) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก จ หมวด ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 
 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาอาจารย์ 
 

 แนวทางการพัฒนาอาจารย ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังน้ี 
 
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑) การปฐมนิเทศ 
 ๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู การ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 ๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยและการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 ๔) การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ
และการแต่งต้ังอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๑) การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง  ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 ๑) การพัฒนาวิชาการ เช่น ส่งเสริมการจัดทำผลงานเพื่อพัฒนาเข้าส ู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
 ๒) การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 
 

หมวดท่ี ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกำกับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 

๑) การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและมีภาระหน้าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจำนวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปน้ีคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาและต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กำหนดในการพิจารณาแต่งต้ั งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

๒) การวางแผน การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗ ) และนำข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี 

๓) การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ ๑ – ๕ ดังน้ี 

 ๓.๑ กำหนดให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

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

๓.๔ มีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

๓.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

๔) ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ให้สาขาวิชาดำเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
กรอบมาตรฐานดังกล่าว 

 

๒. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคุณลักษณะ ดังน้ี  
๑) มีค่านิยมร่วม 
๒) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู  



 

๕๑ 
 

๓) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ 
๔) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๕) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  
๖) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

๓. นักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกระบวนการรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษา ดังน้ี 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้

กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังน้ี 
๑) ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
๒) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ง หมวด ๑) 
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้นี ้เป็นคุณสมบัติขั ้นพื้นฐานที่จะเอื้ออำนวยให้นักศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ 
สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปน้ี  
๑) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/

หรือ 
๒) ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเลยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครทั้งรอบรับตรงและรอบทั่วไป 
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีระบบและกลไกเพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจำในสาขาวิชา เพื่อ
ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา 

๓.๓ การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแล

ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา
ในระดับที่สูง ดังน้ี 

๑) การกำหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดระบบ
และกลไกการดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๒) การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้จากทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่
เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต่อไป 



 

๕๒ 
 

๓) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเข้าพบ
นักศึกษาในชั่วโมงที่ปรึกษา หรืออาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบนอกชั่วโมงที่ปรึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป  

๓.๔ ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจำหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไข หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขไม่ได้ ให้พิจารณาส่งต่อ
คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 

 

๔. อาจารย์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนด

กระบวนการบริหารอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 
๔.๑ ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 

๑. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากนั้นจึงสำรวจจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากำลังในอนาคต 

๒. หากอัตรากำลังไม่เพียงพอ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
เสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะและมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. มีการคัดเลือกอาจารยใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  

๔. นอกจากน้ีทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยังได้มอบหมาย
ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

๔.๒ ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำ

หลักสูตรในด้านต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ดังน้ี  

๑. จัดโครงการอบรมและปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิค
วิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

๒. จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจำให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 

๓. กำหนดให้อาจารย์ประจำจัดทำแผนเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้าง
ผลงานวิชาการ/การวิจัย และควบคุมกำกับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

๔. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงาน
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดการ

บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วยการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และการ
สำรวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย  

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกำหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับและวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาค
การศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือวา่มี
ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ  ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

๕.๓ การประเมินผู ้เรียน  มีระบบ กลไกการประเม ินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้นำระบบ-กลไกไปสู ่การปฏิบ ั ติ/
ดำเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำหลักสูตรเพื่อกำกับดูแลและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน 
มคอ.๓ ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจนภายใน ๓๐ วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาน้ัน ๆ ของหลักสูตรฯ จะดำเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ทั ้ง ๖ ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.๕ 
ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกำกับ ติดตามและตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอน และนำเสนอต่อคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ที่ผ่านมาพบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม มีดังน้ี 

 



 

๕๔ 
 

๖.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ เพื่อจัดชื้อ

ตำรา หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และอาจารย์ประจำ ดังน้ี 

 

- ห้องเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๒ และ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จำนวน (ห้อง)  หมายเหตุ 

๑. ห้องเรียน    
- ห้องเรียนขนาด ๔๕ คน ๔๔   
- ห้องเรียนขนาด ๘๐ คน ๘   
- ห้องเรียนขนาด ๑๐๐ คน ๔   
๒. ห้องปฏิบัติการทั้งหมด   
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด ๔๐ เครื่อง ๔   
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ เครื่อง ๑   
- ห้องปฏิบัติการ STEM ขนาด ๔๐ คน ๑   
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ขนาด ๔๐ คน ๑   
๓. ห้องประชุม   
- ห้องประชุมสภา ชั้น ๙ ขนาด ๑๐๐ คน ๑   
- ห้องประชุมกล้วยไม้ ๑–๒ ขนาด ๒๐ คน ๒   
- ห้องประชุมแสงเทยีน ขนาด ๒๐ คน ๑   
๔. ห้องสอบวิทยานิพนธ์   
- ห้องขนาด ๒๐ คน ๑  
๕. ห้องพักอาจารย์   
- ห้องพักอาจารย์ประจำสาขา ขนาด ๕ คน ๑๙  
๖. ห้องให้คำปรึกษา   
- ห้องให้คำปรึกษาสีขาว ขนาด ๒๐ คน ๑  
- ห้องให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ขนาด ๑๐ คน ๑  
- ห้องให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ขนาด ๑๐ คน ๑  

 

- วัสดุครุภัณฑ์ (อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จำนวน หมายเหตุ 

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



 

๕๕ 
 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู) 

๑. ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย  จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดชัยภูมิ 

๒. โรงเรียนต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

๓. ผู้บริหาร ครูพี่เลี ้ยง อาจารย์นิเทศก์วิชาเอก อาจารย์นิเทศวิชาชีพครู ในโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

- ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ได้จัดให้บริการ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ จำนวน หมายเหตุ 

๑. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์จัดให้บริการที่ อาคาร ๒ 
- หนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐  
- คู่มือครู ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
- ตำราเรียนภาษาไทยและต่างประเทศ 
- วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะเพ่ือสืบค้นข้อมูล 

 
๑๐,๐๕๕  เล่ม  

๑,๒๓๐  เล่ม 
๔๑๕  เล่ม 

๑,๑๐๑  เล่ม 
๓  เครื่อง  

 

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

 
๙๔๕ เล่ม  
๘๗๓ เล่ม 
๑๒๔ เล่ม 

๕ ฉบับ/วัน 

 

 
 

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

 

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

๑๐ 
๑๑ 

หนังสือเก่าชั้น ๔ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
งานวิจัย ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาอังกฤษ) 
ห้องปฏิรปูการศึกษา ชั้น ๒ 
หนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น ๓ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง (ล่วงเวลา) 
มุมจีนศึกษา 
หนังสือภาษาไทยชั้น ๓ หมวด ๗๐๐-๙๐๐ 
นวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น ๑ 
วิทยานิพนธ์ ชั้น ๓ 
ห้องไทเลย ชั้น ๑ 

๒๘,๖๐๘  เล่ม 
๔,๓๒๑  เล่ม 
๓๘๙   เล่ม 

๒๗๙ เล่ม 
๓,๙๙๑  เล่ม 

๗๙๖  เล่ม 
๒๕๓  เล่ม 

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

๒๘๕  เล่ม 

ใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
คณะ 

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


 

๕๖ 
 

ที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน หมายเหตุ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

DVD-ROM CD-ROM ชั้น ๑ 
ห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น ๓ 
ศูนย์การศึกษาฯขอนแก่น(ภาษาไทย) 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ชั้น ๓ 
หนังสือเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น ๓ 
วิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ 
สื่อโสตทัศนวัสดุชั้น ๔ 
มุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น ๑  
หนังสือภาษาไทยชั้น ๒ หมวด ๐๐๐-๖๐๐ 
วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ชั้น ๑ 
ราชกิจจานุเบกษา ชั้น ๓ 
มุมเด็ก (หนังสือเยาวชน) 

๑,๘๗๔  รายการ 
๒,๕๕๒  เล่ม 

๑๓,๖๕๗  เล่ม 
๓๔๒  เล่ม 
๙๙๒  เล่ม 
๘๔๐  เล่ม 

๑,๓๒๕ เล่ม 
๖๖  เล่ม 

๖๐,๖๘๓  เล่ม 
๑๗๒  เล่ม 

๒,๒๔๗  เล่ม 
๔๐๓  เล่ม 
๔๖๖  เล่ม 

 
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

บริหารจัดการโดยประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา
เอกสาร หนังสือ ตำรา หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า 

สำหรับห้องสมุดคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นห้องสมุดย่อยก็ต้องจัดหาหนังสือ ตำราและสื่อการสอน
ต่างๆ เพื่อให้บริการอาจารย์และนักศึกษาด้วย 

นอกจากน้ียังให้คณะครุศาสตร์ประสานงานกับคณะอื่น ๆ ซึ่งทุกคณะมีห้องสมุดบริการอาจารย์
และนักศึกษาตนเองอยู่แล้ว ให้อนุเคราะห์นักศึกษาและอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ได้เข้าศึกษาหาความรู้ได้
จากห้องสมุดคณะต่าง ๆ ได้ด้วย 

 
๖.๓ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ได้จากการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่คณะจัดให้ นอกจากน้ันยังประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มี
ต่อการให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและบริการต่างๆ ที่คณะจัดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

๕๗ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ 
(๑) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(๒) ม ีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท ี ่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา  
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.
๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือคำแนะนำด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(๙) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(๑๐) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

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

   X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุก
กิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี 

X X X X X 

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

X X X X X 

(๑๕) นิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินภาษาอังกฤษตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของนักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

   X X 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง ๒ ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป  

 
 



 

๕๘ 
 

หมวดท่ี ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู ้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ  หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะ
สามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็
จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ส่ือ
การสอนในทุกรายวิชา 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและต้องออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 
จำนวน ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัต ิงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งใน
สถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ี
อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ 
มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด้านใด  ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

๓.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี ๗ ข้อ ๗ 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย ๑ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนาและการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต จะ

ทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชา
สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

คำอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      

  (๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ       ๓(๒-๒-๕) 
   English Speaking and Listening Skills 
   พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับ
ใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเร่ืองที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่ คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและรู้
ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะ
หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short 
passages for main ideas, use sentences and idioms regarding surroundings (such as basic 
information, family information, shopping, local geography, employment), practice 
communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of 
communicative activities, Speaking and 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      ๓(๒-๒-๕) 
   Thai for Communication 

 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูด
สื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประ เภทต่างๆ 
ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. 
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in 
things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in 
various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types of 
works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, reading 
and writing 
 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     ๓(๒-๒-๕) 
   English Usage for Communication 

  เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การสนทนา คำบรรยาย 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผลและ
กล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้
เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยและสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสำคัญและจับประเด็น
อย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด 
ความฝันและเขียนจดหมายที่ เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร 

Use listening skill to understand information related to daily life, education, 
and lecture. Listen and take note with standard English. Talk about personal interests or 
familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 
unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a 
presentation connecting with familiar situations and summaries the information. Use reading 
comprehension techniques to find main idea and support details or related information. 
Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, and 
expectations. Write letters with standard formats related to interesting topics in order to 
develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 
 
 



๖๓ 
 

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ        ๓(๒-๒-๕) 
   English for Professional Purposes  

 พูดคุยเชิงเทคนิคในเร่ืองที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดใน
หัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

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

 
  (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒  สุนทรียะ        ๓(๒-๒-๕) 
   Aesthetics 

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำ
วงมาตรฐาน เล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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



๖๔ 
 

  (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒  พลเมืองท่ีเข้มแข็ง       ๓(๒-๒-๕) 
    Potency Citizenship 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in accordance with the principles of tolerance, create 
and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with the King 
as Head of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer 
spirit and public mind 
 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน     ๓(๒-๒-๕) 
    The King Wisdom for Local Development     

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือ
กันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

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 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

  (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ      ๓(๒-๒-๕) 
    Health Promotion and Care 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ 
และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ  

Search for information, analyze, summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and public policy of health promotion, create and 
arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 
and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of main 
issue   
 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒  ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ    ๓(๒-๒-๕) 
    21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนา
ทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  

Search, analyze, concepts, and theories related to 5 C skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st century effectively 
  
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล       ๓(๒-๒-๕) 
  Logical thinking 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ 
การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์  และแบบรูป ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

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



๖๖ 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
  ๑.๑ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๔๓๐๓-๖๒  ครุนิพนธ์        ๑(๐-๒-๑) 

  Individual Development Plan 
จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู 

คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned 
from teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to 
fulfill capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  ๓(๒-๒-๕) 

 Ethics and Spirituality for Teachers           
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ

เป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา
ของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิ ยมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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



๖๗ 
 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร       ๓(๒-๒-๕) 
 Curriculum Development                                  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่

สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา
หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

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

คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณา
การความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

Instructional plan and management in nature of major to develop learners 
to be an intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting 
individual differences among students, creating activities and learning 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

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

Innovation and Information Technology for Educational Communication     
and Learning 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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



๗๐ 
 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      ๓(๒-๒-๕) 
 Learning Measurement and Evaluation             
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ลักษณะของสาระสำคัญในเร่ืองที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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



๗๑ 
 

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     ๓(๒-๒-๕)
   Research and Development in Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ
การวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒  จิตวิทยาสำหรับครู       ๓(๒-๒-๕) 
  Psychology for Teacher       
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้

คำปรึกษา ทักษะทางสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้ เรียนที่มีความต้องจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำปรึกษากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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



๗๓ 
 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education                                     
ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ เป็น
พลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

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



๗๔ 
 

๑๒๒๑๒๐๑-๖๒  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 
  Language for Communication 
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

Use Thai-English language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

๑.๒ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑           ๑(๙๐) 

  Practicum Teaching 1   
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ

จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบท
ชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้ เรียนให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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



๗๖ 
 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒            ๑(๙๐) 
  Practicum Teaching 2 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่ เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรีย น ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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



๗๗ 
 

๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓            ๑(๙๐) 
  Practicum Teaching 3   
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that 
encourages students to learn and be happy, organize learning activit ies 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑          ๖(๕๔๐) 
  Internship 1    
ปฏิบั ติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
นำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒          ๖(๕๔๐) 
  Internship 2    
ปฏิบั ติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
นำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

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



๘๐ 
 

๒.๑ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา     ๓(๒-๒-๕) 

Information System Management in Education 
    แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตาราง
คำนวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

The concepts of information system management, office automation 
system, components of educational information system, application of information system in 
decision making, and practicing to use software packages for office automation management, 
word processing programs, presentation programs, spreadsheet programs, information 
management with modern technology, and information system management in education 
 
๑๑๖๑๕๐๑-๖๒  เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์      ๓(๒-๒-๕) 

 Technology in Science 
     สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 
    Scientific inquiry, identifying problems or requirements, information 
gathering, selection design methods, design and making, testing, modification and 
improvement, assessment, technology selection for solving problems, and technology use 
that are applied in science projects. 
 
๑๑๖๑๑๐๑-๖๒  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์    ๓(๒-๒-๕) 

 Computer Laws and Ethics 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองความ

เป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัลความ
ฉลาดทางดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

Computer Crime Act, personal privacy protection law, freedom of opinion 
and expression, intellectual property, computer and internet crime, professional codes of 
conduct and ethics in computer professionals, digital citizenship, digital intelligence, media 
literacy, case studies of computer and internet crime offenses 
 
 



๘๑ 
 

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒  ข้ันตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม     ๓(๒-๒-๕) 
 Algorithm and Programming 
ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้าง

ควบคุม การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 

 Algorithm, flowchart, problem solving, logical thinking, data type, variable, 
input, output, the principles of programming, analyzing problems using programming 
methods, practicing programming with computer languages, developing small problem 
solving programs 

 

๑๑๖๑๔๐๑-๖๒  วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์    ๓(๒-๒-๕) 
 Computing Science and Mathematics for Computer 
ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎี
กราฟ ฝึกปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและ
การคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

The real number system, number base systems, number base conversion, 
number base calculations, logic, relation and function, set theory, Boolean algebra, logic 
gate, Karnaugh map, vector, matrix, graph theory, practicing logic gate simulations, block-
based programming, the fundamental principles for solving mathematical problems, the 
computational thinking principles and concepts, decomposition, pattern recognition and 
abstraction, case studies of computational thinking in everyday solving problems 

 

๑๑๖๑๗๐๑-๖๒  สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    ๓(๒-๒-๕) 
 Computer Architecture and Maintenance 
หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบ

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม 
การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้
งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล 
ปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการ
ซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

The principles of computer systems, hardware, software, microprocessors, 
computer structure and components, memory, functions of logic circuits, bus systems, 
command signals and control circuits, interface and Internet of Things (IoT) devices, devices 
and computer assemblies, types and practical applications of operating systems, roles and 
functions of operating systems, task allocation or processor allocation in processing unit, and 
practicing to install operating system and peripheral devices, problem analysis, maintenance, 
and practice in computer maintenance 



๘๒ 
 

 
๑๑๖๒๓๐๑-๖๒   การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก     ๓(๒-๒-๕) 

Computer Graphic Design  
ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบ

งานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและวัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก 
ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับสร้างงานกราฟิกได้ 

Designing art, drawing, color theory and graphic design, the principles of 
graphic design, types of graphics, creating art and graphic materials, customizing graphics, 
infographic, practicing to use application software for creating graphics 
 
๑๑๖๒๕๐๑-๖๒  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      ๓(๒-๒-๕) 

 System Analysis and Design 
ระบบสารสนเทศขององค์กร กำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ

พัฒนาระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน กำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล 
ออกแบบข้อมูลนำเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานขนาด
เล็กและการจัดทำเอกสารรายงาน 

Organization information systems, people who are involved in the 
development of information systems, systems development process, task analysis, problem 
definitions and system feasibility analysis, data flow diagram, data relationship diagram, data 
dictionary creation, input data design, form design, display results of the system, practicing 
to analyze small system design and report documents 

 
๑๑๖๒๓๐๒-๖๒  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน     ๓(๒-๒-๕) 

 Multimedia Design and Animation 
หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ 

หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิ
เมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา 

The principles and theories of multimedia and animation, types of 
animation, object management, the design principles of two-dimensional and three-
dimensional animation, practicing to use application software for multimedia and animation, 
modeling and design, texture creation, project creation and conversion, producing 
multimedia and animation that can be applied in education 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๑๑๖๒๒๐๑-๖๒  ระบบการจัดการฐานข้อมูล      ๓(๒-๒-๕) 
 Database Management System 
องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ

สร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็น
บรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบ
ระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก 

Components of database and database architecture, relational database 
design, data model, data relationships, relational algebra, data dependence and 
normalization, data dictionary, Structured Query Language (SQL), data integrity, case studies 
of small database management system design 

 
๑๑๖๓๖๐๑-๖๒  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม     ๓(๒-๒-๕) 

 Design and Innovation Development 
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ประเมิน

คุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
Design and innovation theory, analysis, design, development, 

implementation, evaluation, practicing development of educational innovation 
 
๑๑๖๓๙๐๑-๖๒  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์      ๓(๒-๒-๕) 

 Computer Project 
วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหารการจัดโครงการ 

ออกแบบและดำเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัดโครงการ ทำรายงานการจัดโครงการ 
Definition and importance and the principles of project management, 

project management, project design and implementation, evaluation, practicing writ ing and 
organizing projects, documenting project reports 

 
๑๑๖๔๙๐๒-๖๒   วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์    ๒(๑-๒-๓) 

 Computer Research and Project Development 
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ 

สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 
Research and development, literature review, project development, data 

analysis, data interpretation, conclusion, report writing, and writing academic articles for 
presentation at academic conferences 

 
 
 
 
 



๘๔ 
 

๑๑๖๔๙๐๑-๖๒  วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์     ๒(๑-๒-๓) 
 Advanced Topics in Computer 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือกและประยุกต์ใช้วิทยาการ

ก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
Principles, concepts, and theories relating to advanced topics in computer, 

selection and application of advanced topics for computer teachers, project development 
to create innovation based on advanced topics in computer 

 
๒.๒ กลุ่มวิชาเอกเลือก 

รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
๑๑๖๒๑๐๑-๖๒  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์     ๒(๑-๒-๓) 

English for Computer Teachers  
ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาทางด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คำศัพท์

ในบทความ คู่มือ ตำราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ สามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 
Practicing reading and writing in English relating to computer field, analyzing 

vocabulary in articles, manuals, textbooks, journals and publications, giving presentation in 
English 
 
๑๑๖๒๗๐๑-๖๒  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      ๓(๒-๒-๕) 

 Computer Network 
ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบ

ความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

Communication theory, computer network, communication protocol, 
topology, network security, Internet, practicing analysis, design, implementation of Intranet 
and Extranet systems, network maintenance, computer server 
    
๑๑๖๓๓๐๑-๖๒ การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์    ๓(๒-๒-๕) 

Electronic Media Design and Production  
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เน้ือหา เทคนิควิธีการ

ผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางที่ เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

Theory of electronic media design and production, content analysis, 
production techniques and quality evaluation of electronic media, selecting a 
communication channel suitable for media dissemination, practicing application programs for 
producing electronic media 
 



๘๕ 
 

 
๑๑๖๓๓๐๒-๖๒  การเขียนโปรแกรมภาษาข้ันสูง      ๓(๒-๒-๕) 

 Advanced Programming 
แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โมเดลเชิงวัตถุ คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบ

เจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เคร่ืองมือและเทคนิคการ
เขียนโปรแกรมขั้นสูง ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 

Concepts of Object-Oriented Programming (OOP), object-oriented 
technology, object-oriented model, object-oriented properties, object classes, object life 
cycles, graphic user interface, database connection, using tools and techniques in advanced 
educational programming, practicing application programs for programing in education 
 
๑๑๖๓๖๐๒-๖๒  การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี   ๓(๒-๒-๕) 

 Mobile Application Design and Development 
หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเคร่ืองมือที่ใช้สำหรับการพัฒนา อุปกรณ์

ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 

The principles and theories of mobile devices, selection of development 
tools, signal detection device, network connection device, application design and 
development, practicing to develop applications on mobile devices in education 

 

๑๑๖๓๘๐๑-๖๒  วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์    ๓(๒-๒-๕) 
 Science of Computer Learning Management 
วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและ
การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

Analysis of Computing Science and Technology Design curriculums 
(according to IPST), writing learning plans, instructional design based on the context of 
learners, activity design,  production and use of learning media, measurement and 
evaluation, teaching practice by integrating learning management for promoting 21st century 
skills of learners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

๑๑๖32๐๑-๖๒  โครงสร้างข้อมูล       ๓(๒-๒-๕) 
 Data Structure 
 ศึกษาความ รู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมู ล ประมวลผลข้อมูลสตริงก์  (String 

Processing) อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) รายการโยง (Linked 
Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้ (Tree) การเรียงและการค้นหาข้อมูล 
(Sorting and Searching)  

Basic Data Structure: string processing, array, record and pointer. Linked Lists, 
Stacks, Queues, Recursion, Tree, Sorting and Searching. 
 
๑๑๖๑๓๐2-๖๒  ระบบปฏิบัติการ       ๓(๒-๒-๕) 

Operating System  
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การ

จ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม  

Meaning and evolution of Operating System. Role and function of Operating 
System: Process management, Memory management, Queue management, Resource 
allocation, File system Manipulation, Control and resumption. 
 
๑๑๖๓๖๐๓-๖๒  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 

 Application Programs for Education 
ศึกษาการนำโปรแกรมประยุกต์มาใช้ในระบบงานการศึกษา โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของ

ระบบ ปัจจัยนำเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

Software packages for education: by consider about component of system, 
input factor, personal, budget, material and durable objects. Education operate and result  
for facility. 

 
๑๑๖๓6๐4-๖๒  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ   ๓(๒-๒-๕) 

 Application Programs for Office Automation 
การทำงานและระบบในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ใน

การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ  
Office workflow: programming practice and usability of package software such 

as documentation, administration and word document processor etc. 
 
 



๘๗ 
 

๑๑๖3605-๖๒  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ      ๓(๒-๒-๕) 
 Web Application Development 
ศึกษาหลักการ ออกแบบ เทคนิคและวิธีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทำงานบนเว็บ

บราวเซอร์และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย การศึกษาโปรแกรมประยุกต์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Principle of Web Design and Development for work on web browser and 
connection with database on a network. Package software study: tools for web application 
development. 

 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

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



๘๙ 
 

สาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  
 ปัจจุบันทุกองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อย่างลึกซึ้งและมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งองค์กรวิชาชีพด้านการศึกษาและอื่นๆ  ยังต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานและมีความสนใจ ใฝ่รู้ในวิทยาการสมัยใหม่ จึงสมควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชา รวมทั้งระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นจากหลักสูตรเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
 
โครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงเป็น ๑39 หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง 

รายการ โครงสร้างหลักสูตรเดิม 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ (นก.) 

โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (นก.) 

ก.หมวดศึกษาท่ัวไป 
    (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    (๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
    (๑) กลุ่มวิชาชีพครู 
        ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ 
        ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก 
        ๑.๓ วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (๒) กลุ่มวิชาเอก 
        ๒.๑ วิชาเอกบังคับ 
        ๒.๒ วิชาเอกเลือก 
        ๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๘ 

๑๓๑ 
๕๐ 
๓๐ 
๖ 

๑๔ 
๘๑ 
๗๑ 
๔ 
๖ 
๖ 

๓๐ 
๑๒ 
๓ 
๖ 
๙ 

๑๐3 
๔๓ 
๒๘ 
- 

๑๕ 
๖0 
๔0 
๒0 
- 
๖ 

จำนวนหน่วยกิตรวม (นก.) ๑๖๗ ๑39 
 



๙๐ 
 

 
 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑. ช่ือหลักสูตร 
    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    Bachelor of Education Program in Computer Education   

๑. ช่ือหลักสูตร 
    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    Bachelor of Education Program in  Computer Education    

คงเดิม 

๒. ช่ือปริญญา 
    ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
    ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
    Bachelor of Education ( Computer Education )   
    B.Ed. ( Computer Education ) 

๒. ช่ือปริญญา 
    ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
    ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
    Bachelor of Education ( Computer Education )   
    B.Ed. ( Computer Education ) 

๓.  โครงสร้างหลักสตูร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                 ๓๐ หนว่ยกิต 
      (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า             ๑๐ หนว่ยกิต    
      วิชาบังคับ                                                                ๖ หน่วยกิต 
รหัส              รายวิชา                                                             หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๑    ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                        ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๒    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๑๑๐๓    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                               ๒(๒-๐-๔) 
       
    วิชาเลือก                                                                   ๔ หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                              หน่วยกิต 
๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  ๒(๒-๐-๔)                       
                  ในชีวิตประจำวัน    
๐๐๐๑๑๐๕   การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔)       
                  ในชีวิตประจำวัน 
๐๐๐๑๑๐๖   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔)       
๐๐๐๑๑๐๗   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                      ๒(๒-๐-๔)  

๓.  โครงสร้างหลักสตูร 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                               ๓๐ หน่วยกิต 
     (๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า           ๑๒ หน่วยกิต    
     วิชาบังคับ                                                             ๑๒ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                       หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒  ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                    ๓(๒-๒-๕)
๐๐๐๕๑๐๓-๖๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                   ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๑๐-๖๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                                    ๓(๒-๒-๕) 
    วิชาเลือก                                                                  - หนว่ยกิต 
 

 
- ปรับชื่อวิชาใหม่ทุกวิชา 
- จำนวนหน่วยกิตคงเดิมแ ต่
ปรับเหลือ ๑๐ วิชา แต่ละวิชา
จำนวน ๓ หน่วยกิต 
- ปรับคำอธิบายรายวิชาใหม่ทุก
วิชา 
- รายวิชาใหม่ ๖ วิชา 
- รายวิชาที่ตัดออก ๒๐ วิชา 



๙๑ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                      ๖ หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                                                                     ๖ หนว่ยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
๐๐๐๒๑๐๑  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๒  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                                      ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๔  ศิลปะและการออกแบบ           ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๒๑๐๕  สุนทรียภาพการแสดง           ๒(๒-๐-๔) 
(๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                      ๖ หน่วยกิต 
    วิชาเลือก                                                                    ๖ หน่วยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
๐๐๐๓๑๐๑  ระบบสังคมไทย          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๒  ระบบสังคมโลก          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๓  ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน          ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๔  ไทเลยศึกษา                                 ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๕  ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๓๑๐๖  เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                               ๒(๒-๐-๔)  
(๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า      ๘ หน่วยกิต 
               วิชาเลือก                                                         ๘ หน่วยกิต 
๐๐๐๔๑๐๑   การคดิและการตดัสินใจ                                       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๒   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๓   การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ                                       ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๔   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคณุภาพชีวติ                    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๕   วทิยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ                                               ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๖   ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                                  ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๗   เทคนิคการบำรุงรักษาเคร่ืองใช้ในชีวติประจำวนั                   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเล้ียงสัตวใ์นชีวติประจำวนั                    ๒(๒-๐-๔) 

(๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                 ๓ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ                                                                ๓ หนว่ยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒   สุนทรียะ                                                   ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
(๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                                  ๖ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                                ๖ หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒   พลเมืองที่เข้มแข็ง                                         ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒   ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                ๓(๒-๒-๕) 
 
 
 
 
 

(๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ                                                               ๙ หนว่ยกิต 
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒   การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ                        ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒   ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือชีวิตและอาชีพ           ๓(๒-๒-๕) 
๐๐๐๕๑๐๙-๖๒   การคิดเชิงเหตุผล                                         ๓(๒-๒-๕) 
 

 



๙๒ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                    ๑๓๑   หน่วยกิต 
   (๑) กลุ่มวิชาชีพครู                                                     ๕๐   หน่วยกิต 
          ๑.๑ วิชาชีพครูบังคับ                                            ๔๔   หน่วยกิต 
๑๐๑๑๑๐๓   ปรัชญาการศึกษา                                         ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๔๑๐๕   ความเป็นครู                                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๒๒๐๑   การพัฒนาหลักสูตร                                ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๒๓๒๐๒   การจัดการเรียนรู้และการจัดการในชั้นเรียน                    ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๓๓๓๐๑   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ                             ๓(๒-๒-๕) 
                  ทางการศึกษา  
๑๐๔๓๔๐๑   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                      ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๔๔๐๔   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                                     ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๕๑๕๐๑   จิตวิทยาพัฒนาการ                       ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๒๕๐๒   จิตวิทยาสำหรับคร ู          ๓(๒-๒-๕) 
๑๐๖๔๖๐๖   การประกันคุณภาพการศึกษา                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๓๓๗๐๑   ภาษาไทยสำหรบัครู                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๒๔๓๗๐๓   ภาษาอังกฤษสำหรับครู                                           ๒(๑-๒-๓) 
          ๑.๒ วิชาชีพครูเลือก                                             ๖     หน่วยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๐๑๒๑๐๒   การศึกษาแบบเรียนรวม                                           ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๑๓๑๐๔   การจัดการแหล่งการเรียนรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถิ่น              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๔   การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด                    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๓๒๐๖   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                              ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๒๔๒๐๕   การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง    ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๒   การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย                   ๒(๑-๒-๓) 
                  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐๓๓๓๐๓   การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๓๓๓๐๔   การสร้างและนำเสนอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา              ๒(๑-๒-๓) 

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

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



๙๓ 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
๑๐๔๓๔๐๒   การประเมินโครงการ                                               ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๔๓๔๐๓   โปรแกรมสำเร็จรปูเพ่ือการวิจัย                                   ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๕๑๕๐๔   มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู                                           ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๕๓๕๐๙   จิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                    ๒(๒-๐-๔) 
๑๐๖๓๖๐๓   หลักการบรหิารการศึกษา                               ๒(๒-๐-๔)
๑๐๖๓๖๐๔   ภาวะผู้นำ                                             ๒(๒-๐-๔)
๑๐๙๒๑๐๙   ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น                                 ๒(๑-๒-๓) 
๑๐๙๓๙๐๑   นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้สำหรับครู                             ๒(๑-๒-๓) 
๑๑๔๓๙๑๐   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                               ๒(๑-๒-๓) 
        ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         ๑๔  หนว่ยกิต 
รหัส             รายวิชา                                                               หน่วยกิต 
๑๐๐๔๘๐๑   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                             ๑(๖๐) 
๑๐๐๔๘๐๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                       ๑(๖๐) 
๑๐๐๕๘๐๑   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                        ๖(๕๔๐) 
๑๐๐๕๘๐๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒               ๖(๕๔๐) 
 
    (๒) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                           ๘0 หน่วยกิต 
                 ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                          39 หนว่ยกิต 
รหัส            รายวิชา                                                                หน่วยกิต 
1151606      คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร ์                   3(3-0-6) 
1161201      โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอลักอริทึม่             3(2-2-5) 
1161202      การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา                   3(2-2-5) 
1161301      การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์                   3(2-2-5) 
1161501      การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                              3(2-2-5) 
1162203      โครงสร้างข้อมูล                                3(2-2-5) 
1162401      ระบบปฏิบัติการ                                3(2-2-5) 
1163204      การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                   3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ๑.๓  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                  ๑๕  หน่วยกิต 
รหัส                  รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                    ๑(๙๐) 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒                    ๑(๙๐)  
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๓                    ๑(๙๐) 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           ๖(๕๔๐)     
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                           ๖(๕๔๐)     
    (๒) กลุ่มวิชาเอก                                            ๖0 หน่วยกิต 
                     ๒.๑ วิชาเอกบังคับ                                 ๔0 หนว่ยกิต 
รหัส                 รายวิชา                                                     หน่วยกิต 
๑๑๖๑๒๐๑-๖๒   การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๕๐๑-๖๒   เทคโนโลยีสำหรับวทิยาศาสตร ์              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๑๐๑-๖๒   กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๓๐๑-๖๒   ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๔๐๑-๖๒   วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์      ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๗๐๑-๖๒   สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๒๓๐๑-๖๒   การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก              ๓(๒-๒-๕) 
 

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



๙๔ 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
1163701 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละสถาปัตยกรรม                   3(2-2-5) 
1163702 การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์                   3(2-2-5) 
1164205 การออกแบบและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต       3(2-2-5) 
1164608 การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                   3(2-2-5) 
1164901         การศึกษาโครงการอิสระทางคอมพิวเตอร์       3(2-2-5)
  
   
      ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                               ๖ หนว่ยกิต 
1164801   การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  1        3(2-2-5) 
1164802   การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  2        3(2-2-5) 
        ๒.๓ วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                        ๔ หนว่ยกิต 
1151401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                    3(3-0-6) 
1152401   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2                    3(3-0-6) 
1161101   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       2(2-0-4) 
1161102   ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์                     3(3-0-6) 
1161601   การใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
1161602   การออกแบบและพัฒนาเว็บ            3(2-2-5) 
1162302   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ          3(2-2-5) 
1162603   การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ                              3(2-2-5) 
1162602   โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ       3(2-2-5) 
1163502   สัมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา         3(2-2-5) 
1163604   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                       3(2-2-5) 
1163605   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                      3(2-2-5) 
1163606   การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      3(2-2-5) 
1163607   การผลิตสื่อแอนิเมชั่น                     3(2-2-5)   
1164206   ความปลอดภัยสำหรบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์       3(2-2-5)

๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๒๒๐๑-๖๒ ระบบการจัดการฐานข้อมูล               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๙๐๑-๖๒ โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์               ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์  2(1-๒-3) 
๑๑๖๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์              2(1-๒-3) 
 
    ๒.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                               - หน่วยกิต 
 
 
     ๒.๓ วิชาเอกเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                     ๒0 หน่วยกิต 
๑๑๖๒๑๐๑-๖๒ ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร ์              2(1-๒-3) 
๑๑๖๒๗๐๑-๖๒ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                          ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๓๐๑-๖๒ การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ์  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๓๐๒-๖๒ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง                ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๖๐๒-๖๒ การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์   ๓(๒-๒-๕) 
                        เคลื่อนที่ 
๑๑๖๓๘๐๑-๖๒ วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๒๐๑-๖๒ โครงสร้างข้อมูล                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๑๓๐๑-๖๒ ระบบปฏบิัติการ                                      ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๖๐๓-๖๒ โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา              ๓(๒-๒-๕) 
๑๑๖๓๖๐4-๖๒ โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงาน         ๓(๒-๒-๕) 
                        อัตโนมัติ                                                                       
๑๑๖๓๖๐๕-๖๒ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ                          ๓(๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดออกจากหลักสูตร 
 
 
ปรับตามการวิพากษ์หลักสูตร
กลาง ครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิง
สมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(ภาคผนวก ฎ) 



๙๕ 
 

       
1164503   การบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์        3(2-2-5) 
1164506   ระบบผู้เชีย่วชาญทางการศึกษา                    3(2-2-5)  
1164604   การจัดการสำนัก/ศูนย์คอมพิวเตอร์                    3(2-2-5)  
1164609   โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา                    3(2-2-5) 
1164610   โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัย                    3(2-2-5) 
1164902   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 
1164903   ประเด็นปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา        3(2-2-5) 
1164904   โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                    3(2-2-5) 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายเหตุ 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                         ๖ หนว่ยกิต 
             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน 
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า                       ๖ หนว่ยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดสอน   
โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว ไม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

 
- คงเดิม 

 



๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

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



๙๗ 
 

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

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                      ๒(๒-๐-๔) 

     Thai for Communication 
     ความหมายและความสำคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
การคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม บู รณาการความรู้ เพ่ือประยุก ต์ใช้ในการดำรงชีวิต ได้อย่ างมี
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         
          ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตาม
หลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียน 

Use Thai language to communicate properly according 
to the situation. Analyze and summarize the main points of the story 
that being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 
with positive communication on various occasions, and in various 
language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 
according to orthography. Read for comprehension from various types 
of writing, writing various types of works according to the principles of 
writing, having manners for listening, speaking, reading and writing 

เปลี่ยนรหัสวิชา   
จำนวนหน่วยกิต และ
คำอธิบายรายวิชา 
 
 

๒ ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                   ๒(๒-๐-๔) 
     English for Communication  
     ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  
     Fundamental English for communication with four skills 
namely listening, speaking, reading, and writing in various situations; 
English usage of personal information, families, communities, and 
provincial information 

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

เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การ
สนทนา คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหัวข้อที่
คุ้นเคย และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์
เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล 
นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือหาใจความ
สำคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน
หัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา 



๙๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร 

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 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า          ๒(๒-๐-๔)    ๒(๒-๐-๔) 
    Information Searching for Study 
    ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 
แหล่งสารสนเทศ ในการศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบ
และขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน 
   The meaning and the importance of information and the 
information resources for study and search; information researching 
and retrieval for self-study; presentation with standard approaches 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๔ ๐๐๐๑๑๐๔   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                   ๒(๒-๐-๔) 
   ในชีวิตประจำวัน   
   Listening and Speaking English for Daily Life  
                 Communication 

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

พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและ
ข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล

เปลี่ยนรหัสวิชา   
ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา 



๙๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   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 

พ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับ
สิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสม
ตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทาง
ภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน  เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล 
และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

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

๕ ๐๐๐๑๑๐๕  การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร               ๒(๒-๐-๔) 
    ในชีวิตประจำวัน          
    Reading and Writing English for Daily Life         
                 Communication  
    การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่าน
ประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    Skills for reading newspapers, advertisements, 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๐ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
announcements, brochures, and product labels; skills for note-
taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 

๖ ๐๐๐๑๑๐๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม             ๒(๒-๐-๔) 
    English for Cultural Communication 
    ภาษาอั งกฤษเพ่ือการสื่ อสารประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ  

ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลสำคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานประเพณี 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

การให้และขอข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ  การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ ตาราง
ประเภทต่างๆ  

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๘ ๐๐๐๒๑๐๑ พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม            ๒(๒-๐-๔) 
     Buddhism for Living and Social Development 
     โครงสร้างพระพุทธศาสนาหลักธรรม วันสำคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมใน
การดำเนินชีวิต 
     The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath 
days and ritual of Buddhism; mind and wisdom development; 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๑ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
Dhamma application for daily life 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๑๐ ๐๐๐๒๑๐๓  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                         ๒(๒-๐-๔) 
       Music and Life Appreciation 
       ความห มายสุนทรียภ าพของดนตรี ประเภทของดนตรี ใน
ชีวิตประจำวัน บทบาทของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต 
การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
      The meaning of music aesthetics; types of music in daily 
life; musical role in social context; music and life relationship; music 
skills and experiences improvement 

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

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต่
ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน 
ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ 
ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอ
ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

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

๑. รวม ๓ รายวิชา 
เข้าด้วยกัน  ได้แก่ 
๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพ
ของดนตรีกับชีวิต 
๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพ
การแสดง และ 
๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะและ
การออกแบบ 
๒. เปลี่ยนรหสัวิชา   
ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา 
 
 

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



๑๐๒ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๒ ๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง               ๒(๒-๐-๔) 

     Art Performance Appreciation 
     ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่น
ท้องถิ่น ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการ
แสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
     The meaning of aesthetics performances; the folk plays; 
values and lifestyles applied to art performances; activity based on 
local values and ways of life 

๑๓ ๐๐๐๓๑๐๑ ระบบสังคมไทย                           ๒(๒-๐-๔) 
     Thai Society System 
     สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
สิ่งแวดล้อมไทย  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง 
ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
     Thai social and cultural, economic, political and 
environmental conditions from past up to present; social problems 
and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of 
the King’s initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local 
wisdom; civic education, civil society and good governance; trends 
for Thai society development in the future 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

     วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคม
โลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มอีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๓ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 

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

๑๕ ๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                          ๒(๒-๐-๔) 
     Business and Daily Life 
     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ 
หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การ
บัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
     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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

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

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๔ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๗ ๐๐๐๓๑๐๕ ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน              ๒(๒-๐-๔) 

    Thailand and ASEAN Community 
    ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก 

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

    Background of ASEAN community; fundamental 
information of  geographical; economic, political, social and cultural 
aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN political-
security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- 
cultural community; the relationships of internal and external 
groups of ASEAN country members and benefits of Thailand that 
gain from being ASEAN member 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจำวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้
จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชน ในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน 
การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     Fundamental of economics; economy in daily life; 
economic system; market and price; national income; gross 
provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
economy 

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๕ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๙ ๐๐๐๔๑๐๑  การคิดและการตัดสินใจ                            ๒(๒-๐-๔) 

     Thinking and Decision Making 
      หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิด
แบบต่างๆ หลักการ ใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

    Principles and human thinking process; process of 
thinking skills; logical principles; data collection; data analysis 
through software application for decision making; application of the 
principle of decision-making analysis linear programming for 
problem solving in daily life 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๐ ๐๐๐๔๑๐๒  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           ๒(๒-๐-๔) 
  Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตและอีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  Computer systems; importance and impact of computer 
and information technology in daily life; computer networking 
system; the Internet and e-mail; social network; laws, ethics and 
securities of computer network 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

กำลังกายเพ่ือสุขภาพที่ร่วมสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกาย
ของแต่ละบุคคล  และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

    Knowledge of physical movement; patterns and activities 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๖ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
of contemporary healthy exercise according to gender, age and 
individual physical fitness; suitable application to ways of life 

๒๒ ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต             ๒(๒-๐-๔) 
     Science and Technology for Quality of Life 
     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการดำรงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์ 

    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 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๓ ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               ๒(๒-๐-๔) 
    Science for Health 
    ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความสำคัญของอาหาร

และโภชนาการ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน การ
ประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ หลักการ
เลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ 
อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจำวัน 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๗ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๔ ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               ๒(๒-๐-๔) 

    Life and Environment 
     การกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๕ ๐๐๐๔๑๐๗  เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน           ๒(๒-๐-๔) 
      Household Appliances Maintenance Techniques 
      หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิต
ภายในบ้าน เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะ
ภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
     Principle of operation; household kits maintenance 
techniques; tools and electronic tools use; durable goods, hardware 
and vehicles; security and energy conservation awareness 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

๒๖ ๐๐๐๔๑๐๘  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน                 ๒(๒-๐-๔) 
      Raising Crops and Animals in Daily Life 
      หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่ง
สถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษพืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ  เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๐๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
พอเพียง 
      Principle of plant production; floriculture and 
ornamental plants for decoration; chemical-free vegetables; spices 
and medicinal plants for household consumption; fruit trees and 
perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for 
domestic animals; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 

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

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม 
กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ
เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตและจิตสาธารณะ 

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

รายวิชาใหม ่



๑๐๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๒๘  ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                            ๓(๒-๒-๕) 

                   Health Promotion and Care 
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญ

ของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ  

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   

รายวิชาใหม ่

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

           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5C โดยบูรณาการ
การประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่าง
มีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑  
Search, analyze, concepts, and theories related to 5C skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively 

รายวิชาใหม ่

๓๐  ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                  ๓(๒-๒-๕) 
                     The King Wisdom for Local Development 
            ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน

รายวิชาใหม ่



๑๑๐ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
  Apply the royal working guideline, self-sufficient 
concept, and sustainable development in their daily lives, study 
concepts and principles of the royal projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot community development based 
on the king wisdom and the integrated participation with related 
sectors 

๓๑  ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒  การคิดเชิงเหตุผล                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Logical thinking    
  วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการ
ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่าง
เหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของข้อมูลได้ 
  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 
            พูดคุยเชิ งเทคนิคในเรื่องที่ มีความ เชี่ ย วชาญ โต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความ
เคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมี

รายวิชาใหม ่



๑๑๑ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (เดิม) หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 
 

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

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญาการศึกษา                  ๒(๑-๒-๓) 

    Educational Philosophy 
    ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม พุทธปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ศึกษา 
วิเคราะห์ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

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

 รวมเข้ากับรายวิชา 
๑๐๖๓๖๐๓  หลักการ
บริหารการศึกษา 
และวิชา ๑๐๖๔๖๐๖  
การประกันคุณภาพ
การศึกษา   

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

ลักษณะอาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรม การศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในห้องเรียนรวม สื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
สนับสนุน 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๑๓ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๓ ๑๐๑๔๑๐๕ ความเป็นครู                                             ๓(๒-๒-๕) 

    Self – Actualization for Teachers 
                 สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี  มีจิตสำนึกสาธารณะ 
และเสียสละให้สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเป็นผู้รอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้  สามารถแสวงหาและ
เลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน  การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง  
                 Teachers’ working, teachers’ traits and professional 
standards for teachers; fostering the spirit of a teacher;  good 
governance and integrity; virtue and ethics of the teaching 
profession; behaving as role models, public consciousness and 
selfless sacrifice for social benefits; laws related to teachers and the 
teaching profession; knowledge management on teaching profession;  
being well-versed in the field of studies and teaching strategies that 
can help students think, analyze, criticize and create new things; 
seeking and choose up-to-date information and knowledge;  
teacher-student interactions and promote the potential of learners; 
behaving on the codes of the profession issued by the teachers 
council; ongoing professional development for teachers 
 
 
 

๑๐๑๑๒๐๑-๖๒   คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและ                     ๓(๒-๒-๕) 
                       จิตวิญญาณความเป็นครู  
                    Ethics and Spirituality for Teachers         
            ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน 
โดยการวิ เคราะห์  สังเคราะห์  บู รณาการองค์ค วามรู้ เกี่ย วกับ ค่านิยมของครู  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๑๔ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๔ ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร                ๓(๒-๒-๕)  

    Curriculum Development 
    ความหมาย ความสำคัญของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปรัชญา 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการจัดทำหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถ
จัดทำหลักสูตรได้ การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรการฝกึปฏิบติัการ
ประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

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

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒  การพัฒนาหลักสูตร                    ๓(๒-๒-๕) 
           Curriculum Development 
                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรทาง
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้เป็นผู้มีความรอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา 

 

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

    ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรยีนรู้  
การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษาและการบูรณาการ  
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลจริง ฝึก

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

            วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการ
ความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๑๕ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ปฏิบัติการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  

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

 
 

เรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

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 2 1 st century, integrated 
instruction, integrated instruction on sufficiency economy philosophy, 
content and language integrated learning, integrated instruction on 
media and learning resources in local community,  digital technology 
media, inclusive education, coaching, classroom management, designing 
and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to 
be a responsible and committed person in developing learners fulfill 
their potential. 

 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๖ ๑๐๒๔๒๐๕ การจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำร ิ              ๒(๑-๒-๓) 

     เศรษฐกิจพอเพียง      
     Learning Management Follow Sufficiency Economy 
Philosophy           
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรู้และ 
     การจัดการในชั้นเรียน 

    ปรัชญา หลักการ แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง การนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร  

๗ ๑๐๓๓๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        ๓(๒-๒-๕) 
    Education Innovation and Information Technology 
    หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การออกแบบ 
ผลิต ประยุกต์ใช้ ประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    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 

๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร       ๓(๒-๒-๕) 
                       การศึกษาและการเรียนรู้  
                       Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning                       
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือกและ

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๑๗ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
to use information technology to communicate properly ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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

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

เรียนรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

    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 

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                            ๓(๒-๒-๕) 
                      Learning Measurement and Evaluation               
           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้ เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๑๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
measurement in developing students การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

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

๙ ๑๐๔๔๔๐๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้               ๓(๒-๒-๕) 
    Research for Learning Development 
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้   สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สามารถทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  สามารถนำเสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

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

๑๐๔๓๒๐๒-๖๒  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                    ๓(๒-๒-๕) 
                      Research and Development in Innovation and Learning           
           วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมใน
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, and 
create innovation to develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual differences, and learners 

เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา  
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๑๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
with special needs by studying, analyzing problem conditions and 
needs in learner development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies for creating 
innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to implement 
research results in developing learning management and learners, and 
use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

๑๐ ๑๐๕๑๕๐๑ จิตวิทยาพัฒนาการ                  ๒(๒-๐-๔) 
    Developmental Psychology   
    จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ อิทธิพลต่างๆ ที่

มี ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทฤษฎี เกี่ ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
พัฒนาการโดยรวมของมนุษย์ทุกช่วงวัย การใช้จิตวิทยาพัฒนาการเพ่ือความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือความเข้าใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการวางแผนการศึกษา อาชีพและการ

๑๐๕๑๒๐๑-๖๑  จิตวิทยาสำหรบัครู                                             ๓(๒-๒-๕) 
                       Psychology for Teacher                                 

หลักการ  แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ทักษะทางสมองเพ่ือการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องจำเป็นพิเศษ แนวทางการ

เปลี่ยนรหัสวิชา   
และคำอธิบายรายวิชา 



๑๒๐ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

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

ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาราย
กรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ ความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

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 

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

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการบริหาร
การศึกษา การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา 

๑๐๖๒๒๐๑-๖๒  การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
                      Education Administration and Quality Assurance in 
Education           

ปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดทำ
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหาร

๑. รวม  ๓ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่
๑๐๑๑๑๐๓ ปรัชญา
การศึกษา ๑๐๖๓๖๐๓  
หลักการบริหารการศึกษา 



๑๒๑ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
    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 

การศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและประเภทของการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดี
ถูกต้องต่อบ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

Educational Philosophy, analyze the context of the 
strategic policy for the preparation of plans and educational 
development programs and communities, design; implement the 
quality assurance in education work that is consistent with educational 
institutions. With knowledge of educational administration,  information 
system for school administration, quality assurance education, and the 
philosophy of sufficiency economy to create immunity for learners, 
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 

๑๐๖๔๖๐๖  การประกัน
คุณภาพการศึกษา   
๒. เปลี่ยนรหสัวิชา   
ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต  
และคำอธิบายรายวิชา 
 

๑๓ ๑๐๖๔๖๐๖ การประกันคุณภาพการศึกษา                 ๒(๑-๒-๓) 
    Educational Quality Assurance     
    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้   

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

๑๔ ๑๒๓๓๗๐๑  ภาษาไทยสำหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 
     Thai Language for Teachers 
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู การใช้ทักษะการฟัง การ

พูด  การอ่าน การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
ภาษาไทยและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    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  
                       ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยา
สำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียนและภาษาท่าทาง เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน สืบค้นสาร นิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ

๑. รวม ๒ รายวิชาเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ ๑๒๓๓๗๐๑  
ภาษาไทยสำหรับครู    
และ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษา 
อังกฤษสำหรับครู      
๒. เปลี่ยนรหสัวิชา ชื่อวิชา  
จำนวนหน่วยกิต และ 
คำอธิบายรายวิชา 



๑๒๒ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๕ ๑๒๔๒๗๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับครู                    ๒(๑-๒-๓) 

    English Language for Teachers 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตและความเชื่อ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

    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 

เปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

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

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

ปัญญาท้องถิ่น ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญในท้องถิ่น โครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการเรียนรู้ องค์ความรู้และทักษะใน การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ บทบาทของภูมิปัญญาที่มี ต่อการถ่ายทอดความรู้  
จุดมุ่งหมายระบบเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัด
การศึกษา 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๓ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
resources and local wisdom in education management 

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

     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๓๒๐๒ การจัดการเรียนรูแ้ละการจัด
     การในชั้นเรียน 

    ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญา เทคนิคการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิดแบบต่างๆ 

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

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๔ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๘ ๑๐๒๓๒๐๖ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                     ๒(๑-๒-๓) 

    Learner Development Activities 
     รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ๑๐๒๒๒๐๑ การพัฒนาหลักสูตร  

    ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ การ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การฝึกจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

    ศึกษาหลักการ ความสำคัญ และบทบาทของการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่าย รูปแบบของการเรียนการสอน กิจกรรมและบริการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการใช้การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๕ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

๒๐ ๑๐๓๓๓๐๓  การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน                         ๒(๑-๒-๓) 
     Design and Development Instruction Media 
     ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของสื่อการสอน การเลือกใช้สื่อ

การสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา การวิเคราะห์เน้ือหา ออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอน การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างและหา
ประสิทธิภาพสื่อการสอน 
      Definition, types, and benefits of teaching materials; the 
appropriate selection of teaching materials for the subjects, content 
analysis, design and development of teaching materials; the 
efficiency validation of teaching materials; practice of the creation 
and efficiency validation of teaching materials   
 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

Education 
    ความหมาย หลักการ ทฤษฎีและความสำคัญของการใช้สื่อมัลติมีเดีย

ในการจัดการเรียนการสอน หลักการสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการนำเสนอสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ 
สร้าง และนำเสนอผลงานรูปแบบต่าง ๆ  

    Definitions, principles, theories, and significance of 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๖ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 
    กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ  

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

      ความรู้พ้ืนฐานของการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญ
ของโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัย แนวคิดเบื้องต้นสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูลและการเลือกใช้คำสั่งต่างๆ  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน  

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๗ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
    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 

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

ศึกษาและการฝึกฝนตนเองตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือความเป็นครูที่แท้ 
    Definitions, significance, and background; concepts of 

contemplative education and self-practice through contemplative 
education 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

ภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ คุณลักษณะของผู้นำที่ดี  จิตวิทยาของผู้นำ การ
เสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาความสร้างสรรค์ของผู้นำ ผู้นำกับการตัดสินใจ ฝึก
ทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่ดี 

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

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

ของกิจการลูกเสือ ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ลูกเสือประเภทใดประเภทหน่ึงในขั้นความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
โรงเรียน 

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

๒๘ ๑๐๙๓๙๐๑ นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้สำหรับครู               ๒(๑-๒-๓) 
    Learning Recreation for Teachers 
    ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ เป็นผู้นำกิจกรรม

นันทนาการประเภทต่างๆ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้  โดย เน้นผู้ เรี ยนเป็นศูนย์กลางตามกลุ่มสาระ  จัดโครงการ
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 

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

 

 รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 

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

พฤกษศาสตร์โรงเรียน การสร้างและจัดปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนให้เป็นปัจจัยแห่ง
การเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน การประเมินผลติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสว น
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านต่างๆ ได้ และการบูรณาการสู่การเรียนการสอน 

     Learning in Royal speech, idea, background and the 

  รายวิชาที่ตัดออกจาก
หลักสูตร 



๑๒๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา(เดิม) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือและคำอธิบายรายวิชา (ใหม่)  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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  ครุนิพนธ์                      ๑(๐-๒-๑) 
            Individual Development Plan : ID Plan     
            จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัตกิารสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

รายวิชาใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

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

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ ๑๐๐๔๘๐๑  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑                ๑(๖๐) 

      Practicum in Teaching 1             
      ปฏิบัติการสังเกตการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 

จัดทำแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย โดย เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองตามยุคสมัยและ
วัฒนธรรมใหม่ๆที่ เกิดขึ้น สร้าง พัฒนา เลือก ใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  

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

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒  การฝึกปฏบิัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน ๑                      ๑(๙๐) 
           Practicum in Teaching 1 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่
ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ ในสถานศึกษา สั งเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that 
reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics and 
profession ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, coordinate with 
parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 

เปลี่ยนรหัสวิชา จำนวน
ชั่วโมงและคำอธิบาย
รายวิชา 
 
 



๑๓๑ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

๒ ๑๐๐๔๘๐๒  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๒             ๑(๖๐) 
             Practicum in Teaching 2   
             ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานการณ์จริง การทดลองสอนใน
สถานการณ์จำลอง การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การออกแบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
                  Actual teaching practice in classroom and simulation 
contexts; research on solutions for learners’ problems; 
development of professional teaching skills; designing testing or 
measuring instruments; checking, scoring, and grading learning’s 
result; practicum experiences in teaching and grading; measuring & 
evaluating learners 

๑๐๐๒๘๐๒-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๒           ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมี คุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เน้ือหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethics, working as a teacher assistant with a 
mentor by planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the learning strand in each 
course, integrated knowledge in educational administration, innovation 

เปลี่ยนรหัสวิชา จำนวน
ชั่วโมงและคำอธิบาย
รายวิชา 
 
 



๑๓๒ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
design, implementation of educational quality assurance in accordance 
with each level of education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics, analyze 
and present guidelines for self-development to be a professional 
teacher who is able to adjust to keep up with the change of both 
professional teaching and core major sciences, participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

๓  ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน ๓           ๑(๙๐) 
            Practicum in Teaching 3 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
ที่ส่ งเสริม ให้ผู้ เรี ยนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริม ให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a 

รายวิชาใหม ่



๑๓๓ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
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 

๔ ๑๐๐๕๘๐๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                     ๖ (๕๔๐ )
       Internship 1 

      ปฏิบัติการสอนวิชาเอก วัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือแบ่งปัน
ความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ ไ ด้รับมอบหมายใน
สถานศึกษา             

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

๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑         ๖(๕๔๐) 
              Internship 1   
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีมี คุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็ นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการ

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
คำอธิบายรายวิชา 
 
 

 



๑๓๔ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

๕ ๑๐๐๕๘๐๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                   ๖ (๕ ๔ ๐ ) 
       Internship 2 

      ปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วัดและประเมินผล 
และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา ประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนใน
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

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

๑๐๐๔๘๐๕-๖๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                     ๖(๕๔๐) 
              Internship 2   
              ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
คำอธิบายรายวิชา 
 

 



๑๓๕ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
in school; and fulfilling other educational assignments เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการ

เรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

 
 
 
 

 
 



๑๓๖ 
 

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

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ 1162602  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 

                 Application Programs for Office Automation 
                 การทำงานและระบบในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร 
งานธุรการ และการทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ 
 

๑๑๖๑๒๐๑-๖๒  การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา               ๓(๒-๒-๕) 
                      Information System Management in Education 
           แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
การตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการจัดการสำนักงาน
อัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การ
จัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
                      The concepts of information system management, office 
automation system, components of educational information system, 
application of information system in decision making, and practicing to 
use software packages for office automation management, word 
processing programs, presentation programs, spreadsheet programs, 
information management with modern technology, and information 
system management in education 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรบั
คำอธิบายรายวิชา 

๒  ๑๑๖๑๕๐๑-๖๒  เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์                            ๓(๒-๒-๕) 
                      Technology in Science 
                      สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กำหนดปัญหา
หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยี
จัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ 
                       Scientific inquiry, identifying problems or requirements, 
information gathering, selection design methods, design and making, 
testing, modification and improvement, assessment, technology 

วิชาใหม่ 



๑๓๗ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
selection for solving problems, and technology use that are applied in 
science projects 
 

๓ 1161101  กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     2(2-๐-4) 
      Law and Ethic for Information and Communication 
Technology 
      ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสั งคม  ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล 
 Regularity, Rule, Agreement, Manners of social. Information 
and communication Technology law in Thai and International 
context. 
 

๑๑๖๑๑๐๑-๖๒  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์             ๓(๒-๒-๕) 
                          Computer Laws and Ethics 
                      พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์ การเป็นพลเมืองดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล 
การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
                       Computer Crime Act, personal privacy protection law, 
freedom of opinion and expression, intellectual property, computer and 
internet crime, professional codes of conduct and ethics in computer 
professionals, digital citizenship, digital intelligence, media literacy, case 
studies of computer and internet crime offenses 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรบั
คำอธิบายรายวิชา 

๔ 1161201  โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม      ๓(๓-2-5) 
      Computer Programming Structure and Algorithm 
            อ งค์ ป ร ะก อบ แ ละห น้าที่ ข อ งฮ าร์ด แ ว ร์ แ ล ะ ซอ ฟ ต์แ ว ร์  
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ
โปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ
วิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึ่ มแบบการตัดสินใจแบบเรีย งลำดับ 
(Sequential decision), การทำซ้ำ  (Repetition), การเวียนเกิด (Recursion) 
และการเขียนรหัสเทียม (Pseudo code) 
   Component and role of hardware and software. Type of 
programming language. Programming principles: program 

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒  ข้ันตอนวธิีและการเขียนโปรแกรม                     ๓(๒-๒-๕) 
                      Algorithm and Programming 
                           ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิด
ข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียน
โปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้ 
                          Algorithm, flowchart, problem solving, logical thinking, 
data type, variable, input, output, the principles of programming, 
analyzing problems using programming methods, practicing 
programming with computer languages, developing small problem 

รวมสองวิชาเป็นหน่ึงวิชา 
แล้วปรบัเปลีย่นเน้ือหา 
และเปลีย่นรหัสวชิา 



๑๓๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
development procedure, flow chart, analysis and sequential decision 
design, repetition, recursion and pseudo code. 
 

solving programs 
 

๕ 1151606  คณิตศาสตรส์ำหรับคอมพิวเตอร์                       ๓(๒-๒-๕) 
                 Mathematics for Computer 
                 พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบ
เลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พีชคณิต
บูลีน 
     Basic logic, set relation and function, Binary numeral 
system; Especially 2, 8, 16, Matrix and determinant, Boolean 
algebra. 
  

๑๑๖๑๔๐๑-๖๒   วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์  ๓(๒-๒-๕) 
                      Computing Science and Mathematics for Computer 
                      ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณ
เลขฐาน ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต  พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิก
เกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์  ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิก
เกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหา
รูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน                       
                     The real number system, number base systems, number 
base conversion, number base calculations, logic, relation and function, 
set theory, Boolean algebra, logic gate, Karnaugh map, vector, matrix, 
graph theory, practicing logic gate simulations, block-based 
programming, the fundamental principles for solving mathematical 
problems, the computational thinking principles and concepts, 
decomposition, pattern recognition and abstraction, case studies of 
computational thinking in everyday solving problems  
 

รวมสองวิชาเป็นหน่ึงวิชา 
ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา และเปลีย่นรหสั
วิชา 

๖ 1163701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม                      ๓(๒-๒-๕) 
     Computer Systems and Architecture 
               หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่วงจรลอจิกและตรรก ระบบบัส 
สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม  หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
    Hardware workflow. Structure and component of 

๑๑๖๑๗๐๑-๖๒  สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์         ๓(๒-๒-๕) 
                      Computer Architecture and Maintenance 
                      หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ 
โครงสร้างและองค์ประกรอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่
วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และ
อุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้

รวมสองวิชาเป็นหน่ึงวิชา 
ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา และเปลีย่นรหสั
วิชา 



๑๓๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
computer working such as memory: Logic function, bus, sign and 
control circuit. Basic of Microprocessor workflow.     
  
- 

งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรร
หน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์
ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์   
                       The principles of computer systems, hardware, 
software, microprocessors, computer structure and components, 
memory, functions of logic circuits, bus systems, command signals and 
control circuits, interface and Internet of Things (IoT) devices, devices 
and computer assemblies, types and practical applications of operating 
systems, roles and functions of operating systems, task allocation or 
processor allocation in processing unit, and practicing to install 
operating system and peripheral devices, problem analysis, 
maintenance, and practice in computer maintenance 

๗ 1161601  การใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านกราฟิกคอมพิวเตอร์       ๓(๒-๒-
๕) 
      Computer Graphic Application 
                 หลักการพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีสี 
จิตวิทยาเกี่ยวกับสี รูปแบบ ชนิด ไฟล์ต่างๆที่ใช้ในงานกราฟิกคอมพิวเตอร์ การ
สร้างตัวอักษร ภาพ การใช้สี และเทคนิคต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
      Computer graphic application: Colors Theory, Psychology 
of colors: pattern, type, file that use in computer graphic. Font 
creation, Pictures, Color maker, computer graphic technic. 
  

๑๑๖๒๓๐๑-๖๒  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                         ๓(๒-๒-๕) 
                      Computer Graphic Design 
                      ออกแบบงานด้านศิลปะ การวาดภาพ ทฤษฎีสีกับงานออกแบบ
กราฟิก หลักการออกแบบงานกราฟิก ประเภทของภาพกราฟิก สร้างงานศิลปะและ
วัสดุกราฟิก ปรับแต่งภาพกราฟิก อินโฟกราฟิก ปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์
สำหรับสร้างงานกราฟิกได้ 
                       Designing art, drawing, color theory and graphic design, 
the principles of graphic design, types of graphics, creating art and 
graphic materials, customizing graphics, infographic, practicing to use 
application software for creating graphics 
 

ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา และเปลีย่นรหสั
วิชา 

๘ 1161501  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                        ๓(๒-๒-๕)  
                System Analysis and Design 
                 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร  การกำหนด
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏ

๑๑๖๒๕๐๑-๖๒   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                         ๓(๒-๒-๕) 
                      System Analysis and Design 
                      ระบบสารสนเทศขององค์กร กำหนดผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สำรวจระบบงาน วิเคราะห์ระบบงาน กำหนด

ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา และเปลีย่นรหสั
วิชา 



๑๔๐ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
จักรการพัฒนาระบบสารสนเทศและขั้นตอนพัฒนาระบบงานในรูปแบบขั้นน้ำตก 
(Waterfall) การสำรวจระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ  
การจัดสร้างระบบ การเตรียมการเพ่ือใช้ระบบสารสนเทศใหม่และการบำรุงรักษา
ระบบดาต้าโฟลว์ ไดอะแกรม (Data Flow Diagram : DFD) เพ่ือการวิเคราะห์
และการออกแบบระบบสารสนเทศ 
     Information of organization concept: People task 
management and procedure for development information system, 
System Development Life Cycle (SDLC) and Water fall model, system 
survey, analysis, design and development. Preparation and 
maintenance procedure for new Information system. Data Flow 
Diagram (DFD) for system analysis and design  

ปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล ใช้
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การสร้างพจนานุกรมข้อมูล ออกแบบข้อมูล
นำเข้า ออกแบบฟอร์ม แสดงผลลัพธ์ของระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบงานขนาดเล็กและการจัดทำเอกสารรายงาน 
                            Organization information systems, people who are 
involved in the development of information systems, systems 
development process, task analysis, problem definitions and system 
feasibility analysis, data flow diagram, data relationship diagram, data 
dictionary creation, input data design, form design, display results of the 
system, practicing to analyze small system design and report 
documents 
 

๙ 1163607 การผลติสื่อแอนิเมช่ัน                                       ๓(๒-๒-๕) 
     Creative Animation 

                  ทฤษฎี กระบวนการ เทคนิค และวิธีการ  เพ่ือสร้างสรรค์สื่อแอนิ
เมชั่นทางการศึกษา ในรูปแบบสองมิติ และ สามมิติ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์
      Theory, procedure, technic and development: create an 
animation for education in 2D and 3D by using package software. 
 

๑๑๖๒๓๐๒-๖๒  การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน                         ๓(๒-๒-๕) 
           Multimedia Design and Animation 
                      หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของ
แอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ การ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง 
การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน 
ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา  
                     The principles and theories of multimedia and animation, 
types of animation, object management, the design principles of two-
dimensional and three-dimensional animation, practicing to use 
application software for multimedia and animation, modeling and 
design, texture creation, project creation and conversion, producing 
multimedia and animation that can be applied in education 

เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา 
และเปลีย่นรหัสวชิา 



๑๔๑ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑๐ 1161202  การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา                        ๓(๒-๒-

๕) 
      Database Management for Education 
                 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล ที่มาของข้อมูล การออกแบบ
การจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา อาทิ ฐานข้อมูล
ผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และฐานข้อมูล
สื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
                 Basic of Database structure: reference of data, Database 
management design. Integration database for education such as 
student information, school record, registration databases, 
communication education database and the other education data. 

๑๑๖๒๒๐๑-๖๒  ระบบการจัดการฐานข้อมูล                                ๓(๒-๒-๕) 
                  Database Management System                      
                   องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล พีชคณิตเชิง
สัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูล และการทำให้เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล 
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง บูรณภาพของข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก   
                       Components of database and database architecture, 
relational database design, data model, data relationships, relational 
algebra, data dependence and normalization, data dictionary, Structured 
Query Language (SQL), data integrity, case studies of small database 
management system design 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา เปลีย่น
คำอธิบายรายวิชา และ
เปลี่ยนรหัสวิชา 

๑๑  ๑๑๖๓๖๐๑-๖๒  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม                      ๓(๒-๒-๕) 
                     Design and Innovation Development 
                      ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง 
ทดสอบ ประเมินคุณภาพนวัตกรรม ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
                       Design and innovation theory, analysis, design, 
development, implementation, evaluation, practicing development of 
educational innovation 
 

วิชาใหม่ 

๑๒ 1164901 การศึกษาโครงการอิสระทางคอมพิวเตอร์                3(๒-2-5) 
                Independence Study 

                 ค้นคว้า เจาะลึกในประเด็นทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ตาม
ความสนใจของนักศึกษา โดยนำความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ และ
ให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาโครงการอิสระ 
    Search for knowledge: Issue in computer technology 

๑๑๖๓๙๐๑-๖๒  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์                            ๓(๒-๒-๕) 
                      Computer Project 
           วิเคราะห์ความหมาย ความสำคัญ หลักการจัดโครงการ การบริหาร
การจัดโครงการ ออกแบบและดำเนินการจัดโครงการ ประเมินผล ฝึกเขียนและจัด
โครงการ ทำรายงานการจัดโครงการ 
           Definition and importance and the principles of project 

ปรับคำอธิบายรายวิชา
และเปลีย่นรหัสวชิา 



๑๔๒ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
according to student; Research model base and there are committee 
supported. 

management, project management, project design and implementation, 
evaluation, practicing writing and organizing projects, documenting 
project reports 

๑3  ๑๑๖๔๙๐๒-๖๒  วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์                 ๒(1-2-3) 
                      Computer Research and Project Development                      
การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ 
สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพ่ือการนำเสนอในการประชุม
วิชาการ 
           Research and development, literature review, project 
development, data analysis, data interpretation, conclusion, report 
writing, and writing academic articles for presentation at academic 
conferences 
 

วิชาใหม่ 

๑4  ๑๑๖๔๙๐๑-๖๒  วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์                       2(1-๒-3) 
                      Advanced Topics in Computer 
            หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการก้าวหน้า เลือก
และประยุกต์ใช้วิทยาการก้าวหน้าสำหรับครูคอมพิวเตอร์ สร้างชื้นงานเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมตามหลักวิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ 
   Principles, concepts, and theories relating to advanced topics 
in computer, selection and application of advanced topics for computer 
teachers, project development to create innovation based on advanced 
topics in computer 
 
 
 
 

วิชาใหม่ 



๑๔๓ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑5 วิชาการสอนวิชาเอก                                           

บังคับเรียน  ๖ หน่วยกิต 
1164801  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1                     ๓(๒-๒-๕) 
     Learning Management in Computer Subject 1 
    หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก
ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน  แนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
การใช้เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง  
 Education curriculum in computer of primary school section. 
Study issue: document of curriculum, psychology of learning, 
development psychology in primary school, teaching format, 
procedure of teaching and teaching technic. The way to have an 
activity in computer section. Media development and resource, 
technology, estimation, evaluation, curriculum design and practice 
about instruction in simulation and real situation. 
 
1164802  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2                     ๓(๒-๒-๕) 
      Learning Management in Computer Subject 2 
                 หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารประกอบหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้
และจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กระดับมัธยมศึกษา  รูปแบบการสอน  วิธีสอน  
และเทคนิคการสอน  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM การพัฒนาสื่อและแหล่ งการเรียนรู้   การใช้
เทคโนโลยี  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนการจัดการเรียนรู้   
แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย  การฝึก

  
 
ตัดออก 



๑๔๔ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง 
    Education Curriculum in computer of secondary 
school section. Study issue: document of curriculum, psychology of 
learning, development psychology in secondary school, teaching 
format, procedure of teaching and teaching technic. The way to have 
an activity in computer section. STEM Education Instruction. Media 
development and resource, technology, estimation, evaluation, 
curriculum design and practice about instruction in simulation and 
real situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 



๑๔๕ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
๑ 1161102  ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์                         3(3-0-6)   

                 English for Computer 
                 หลักการ ความรู้ พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ  คำศัพท์ ไวยากรณ์   
โครงสร้างประโยค เทคนิคและวิธีการอ่านตำรา หนังสือ บทความ งานวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ ที่มีเน้ือหาเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 
                 Basic English language: vocabulary, grammar, syntax 
sentence. English reading technic: textbook, article, journal, and 
research paper.  Usability of Application software. 
 

๑๑๖๒๑๐๑-๖๒  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร ์                   2(1-2-3) 
                      English for Computer Teacher           
                      ฝึกทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่มี เน้ือหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์คำศัพท์ในบทความ คู่มือ ตำราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ 
สามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 

          Practicing reading and writing in English relating to 
computer field, analyzing vocabulary in articles, manuals, textbooks, 
journals and publications, giving presentation in English 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
ปรับหน่วยกิตและชั่วโมง 

๒ 1163204  การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                     3(๒-2-5) 
      Management of Computer Networking System 
                 การออกแบบ ติดต้ัง จัดการ และแก้ไขปัญหา ระบบแม่ข่าย เพ่ือ
รองรับการทำงานของระบบเครือข่ายในองค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ
ระบบแม่ข่ายขั้นสูง  
                 Network design management and solution for main 
network server on organization network system and preparation for 
advanced main network server. 
 
 

๑๑๖๒๗๐๑-๖๒  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                               3(2-2-5) 
                      Computer Network           
ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โท
โปโลยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
                     Communication theory, computer network, 
communication protocol, topology, network security, Internet, 
practicing analysis, design, implementation of Intranet and 
Extranet systems, network maintenance, computer server 
 
 

 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 
ปรับหน่วยกิตและชั่วโมง 

๓  ๑๑๖๓๓๐๑-๖๒  การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์         3(2-2-5) 
                      Electronic Media Design and Production           

วิชาใหม่ 



๑๔๖ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ

วิเคราะห์เน้ือหา เทคนิควิธีการผลิตและประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
การเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่สื่อ  ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

Theory of electronic media design and production, 
content analysis, production techniques and quality evaluation of 
electronic media, selecting a communication channel suitable for media 
dissemination, practicing application programs for producing electronic 
media 

๔ 1162302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                3(2-๒-5) 
     Object Oriented Programming 
           แนวคิดการจำลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ  อธิบายความหมาย
วัตถุ และแนะนำวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส  หลักการสำคัญ
ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  เช่น เอนแคปชูเลชั่น การถ่ายทอดคุณสมบัติ  
กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างของโปรแกรมเชิง
วัตถุ  วิธีกำหนดข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ การใช้คำสั่ งต่าง ๆ การสร้างส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการใช้คำสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้า (Input) และการ
แสดงผลลัพธ์ข้อมูล (Output) 
  Object Oriented Programming concept (OOP):  Object 
explain and Object Oriented Programming introduction. Meaning of 
class, Importance principle of OOP such as encapsulation, inheritance, 
polymorphism, Basic and structure of OOP Programming: data type, 
assignment and process. Human Computer Interaction creation and 
input – output orders. 
 

๑๑๖๓๓๐๒-๖๒   การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง                    3(2-2-5) 
                       Advanced Programming 
                       แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ โม เดลเชิ งวัตถุ  
คุณสมบัติเชิงวัตถุ คลาส ออบเจค วงจรชีวิตวัตถุ กราฟิกส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การ
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสู ง 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา 
                           Concepts of Object-Oriented Programming (OOP), 
object-oriented technology, object-oriented model, object-oriented 
properties, object classes, object life cycles, graphic user interface, 
database connection, using tools and techniques in advanced 
educational programming, practicing application programs for 
programing in education 

 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

๕  ๑๑๖๓๖๐๒-๖๒ การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
                                                                                      3(2-2-5) 

วิชาที่ใหม ่



๑๔๗ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                     Mobile Application Design and Development 
                     หลักการและทฤษฎีของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับ
การพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชัน สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ประยุกต์ทางการศึกษา 
                      The principles and theories of mobile devices, selection 
of development tools, signal detection device, network connection 
device, application design and development, practicing to develop 
applications on mobile devices in education 

 
๖  -๑๑๖๓๘๐๑-๖๒   วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร ์         3(2-2-5) 

  Science of Computer Learning Management 
วิเคราะห์ห ลักสูตรวิทยาการคำนวณ และการออกแบ บ

เทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอน
ตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

Analysis of Computing Science and Technology Design 
curriculums (according to IPST), writing learning plans, instructional 
design based on the context of learners, activity design,  production and 
use of learning media, measurement and evaluation, teaching practice 
by integrating learning management for promoting 21 st century skills of 
learners 

 
 
 

วิชาใหม่ 

๗ 1162203  โครงสร้างข้อมูล                                                 3(2-๒-5) 
                 Data Structure 

๑๑๖๓๒๐๑-๖๒   โครงสร้างข้อมูล                   3(2-2-5) 
                                Data Structure 

เปลี่ยนรหัสวิชา 



๑๔๘ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสตริงก์ 
(String Processing) อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and 
Pointers) รายการโยง (Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียน
เกิด (Recursion) ต้นไม้ (Tree) การเรียงและการค้นหาข้อมูล (Sorting and 
Searching) 
  Basic Data Structure: string processing, array, record and 
pointer. Linked Lists, Stacks, Queues, Recursion, Tree, Sorting and 
Searching. 

                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสตริงก์ 
(String Processing) อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and 
Pointers) รายการโยง (Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด 
(Recursion) ต้นไม้ (Tree) การเรียงและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching) 
            Basic Data Structure: string processing, array, record 
and pointer. Linked Lists, Stacks, Queues, Recursion, Tree, Sorting and 
Searching. 

 
๘ 1162401  ระบบปฏิบัติการ                                              3(2-๒-5) 

                 Operating System 
            ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของ
ระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และ
การจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูล
และการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม 
     Meaning and evolution of Operating System. Role and 
function of Operating System: Process management, Memory 
management, Queue management, Resource allocation, File system 
Manipulation, Control and resumption. 

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒   ระบบปฏบิัติการ                                    3(2-2-5) 
                       Operating System 
                       ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่
ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหาร และ
การจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานการจัดสรรทรัพยากร การจัดการข้อมูลและ
การแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม 

Meaning and evolution of Operating System. Role and 
function of Operating System: Process management, Memory 
management, Queue management, Resource allocation, File system 
Manipulation, Control and resumption. 

ปรับคำอธิบายรายวิชา  

๙  ๑๑๖๓๖๐๓๖๒  โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา                             ๓(๒-๒-๕) 
                     Application Programs for Education 
                     ศึกษาการนำโปรแกรมประยุกต์มาใช้ในระบบงานการศึกษา โดย
คำนึงถึงองค์ประกอบของระบบ ปัจจัยนำเข้าระบบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินงานด้านการศึกษา ผลลัพธ์ทางการศึกษา เพ่ืออำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ 
 
                      Software packages for education: by consider about 
component of system, input factor, personal, budget, material and 

วิชาใหม่ 



๑๔๙ 
 

ที ่ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ปรับปรุง 
durable objects. Education operate and result for facility.  

๑0 1162602  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ    3(2-๒-5) 
                 Application Programs for Office Automation 
            การทำงานและระบบในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งาน
ธุรการ และการทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ 
      Office workflow: programming practice and usability of 
package software such as documentation, administration and word 
document processor etc. 

๑๑๖๓๖๐4-๖๒  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ  ๓(2-2-5)   
                      Application Programs for Office Automation 
  การทำงานและระบบในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งาน
ธุรการ และการทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ 

Office workflow: programming practice and usability of 
package software such as documentation, administration and word 
document processor etc. 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
 

๑1 1162603  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ                               3(2-๒-5) 
                 Web Application Development 
                หลักการ ออกแบบ เทคนิคและวิธีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้ทำงาน
บนเว็บบราวเซอร์และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย การศึกษา
โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
 Principle of Web Design and Development for work on web 

browser and connection with database on a network. Package 
software study: tools for web application development. 

๑๑๖๓๖๐๕-๖๒ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ                              ๓(๒-๒-๕) 
                      Web Application Development 
  หลักการ ออกแบบ เทคนิคและวิธี การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้
ทำงานบนเว็บบราวเซอร์และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย การศึกษา
โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
             Principle of Web Design and Development for work on 
web browser and connection with database on a network. Package 
software study: tools for web application development.  

เปลี่นรหัสวชิา 

 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง  และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังน้ี  
  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ”  
  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้สำหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ี
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี  

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

   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันทำการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”   หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใน ก า ร จั ด ก าร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  
            /หมวด ๑... 



๑๕๒ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

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

๖.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
๖.๒ ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
๖.๓ ไม่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย  
๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดของหลักสูตร  

ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่ง
อาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

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

ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
   ๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป  
 
  ข้อ ๙  ผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนและชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องนำส่งหลักฐาน 
การสำเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

   ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  
   ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามข้อ ๖  
    ๑๐.๒ .๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐                                                     /๑๐.๓ การเทียบโอน...   



๑๕๓ 
 

   ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

 
หมวด ๔ 

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

  ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง  
   ๑๑ .๑  ผู้ที่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภั ฏเลยห รือจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว  อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖  
   ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  
   ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา  
   ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับการจัดการศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังน้ี  
    ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
    ๑๒.๒.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทำโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบท
วิภาค  
 

   /ข้อ ๑๓...  



๑๕๔ 
 

  ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร  
   ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย  
    ๑๓.๑ .๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
    ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้  
    ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
   ๑๓.๒ จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
    ๑๓ .๒ .๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  
    ๑๓ .๒ .๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
หน่วยกิตให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา  

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา  
   ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  
   ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
สำหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต  
   การศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  
   กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า  ๒๒ หน่วยกิต สำหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหน่ึงหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕ หน่วย
กิต สำหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นคำร้อง
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา       

  /๑๔.๓ การลงทะเบียน...  



๑๕๕ 
 

   ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็น
รายกรณี โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็น
สำคัญ  
   ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเน่ืองจากระเบียบ
ทางการเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อน้ันเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชำระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  
   ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
กรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย  การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้  
   ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรน้ันให้ได้รับสัญลักษณ์ W  
   ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานน้ันต่อมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องชำระ
ค่าหน่วยกิต รายวิชาน้ันตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามี
เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ Au  
 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา  
   ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระทำได้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน  
   ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระทำได้ก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาค  ๗ วัน และจะได้รับการ
บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W สำหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาน้ันคืน  
   ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด  
 
 
 
              /หมวด ๘...  



๑๕๖ 
 

หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา  
   ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี  
    ๑๖.๑.๑ ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  
    ๑๖ .๑ .๒ ได้ รับทุ นแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุ นอื่น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน  
    ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
    ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย  
    ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งใหพ้ักการศึกษา  
    ๑๖ .๑ .๖ เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  
   ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่น
ใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งน้ีต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา  
   ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
  ข้อ ๑๗ การลาออก  
   นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา  
   ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ  
   ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
    ๑๘ .๒ .๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น  จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะ
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา  
    ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คณะที่ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด  
    ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะ
รับย้ายไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ      
๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา    
 ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให้นำมาเทียบโอนได้ตาม
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และนำผลการเรียนไปคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้  
               /ข้อ ๑๙...  



๑๕๗ 
 

  ข้อ ๑๙ การโอนย้ายประเภทนักศึกษา  
   นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่น
คำร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่า
จะสำเร็จการศึกษา  
 

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

 

            (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------- 
  โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังน้ี  
 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 
   ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้สำหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  และนักศึกษา
ภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ี
แทน  
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นักศึกษาที่ ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษา
อื่นนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาทำการปกติก็ตาม  
   “หลักสูตร”    หมายถึง   ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 
  ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ีและให้มีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี                                                           /หมวด ๑...  



๑๖๐ 
 

หมวด ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
   ๖.๑ ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องทำ
ตลอดภาคการศึกษา โดยวิธีการต่างๆ กัน เช่น การสอบย่อย การรายงาน การทำงานกลุ่ม การสอบกลางภาค
การศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ 
๕๐ ถึง ๗๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด เว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มี
ภาคทฤษฎีหรือวิชาในทำนองเดียวกันน้ี  
   กรณีสาขาวิชาใด ที่องค์กรวิชาชีพได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ไว้ให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพน้ัน  
   ๖.๒ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงคร้ัง  
   ๖.๓ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ัน  
   ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคในรายวิชาน้ัน และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๔ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังน้ี  
    ๖.๔.๑ ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
ระดับคะแนน    ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดับคะแนน  

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

  ระบบน้ีใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ ต้องไม่ต่ำ
กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น “E” ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว่าจะสอบได้ กรณี
ได้ค่าระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาเลือก สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได้  
  เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
หรือรายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ำกว่า “C”  

       /๖.๔.๒ ระบบ...   



๑๖๑ 
 

    ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังน้ี  
     ระดับการประเมิน    ผลการศึกษา  
     PD (Pass with Distinction)   ผ่านดีเยี่ยม  
     P (Pass)     ผ่าน  
     F (Fail)      ไม่ผ่าน  
   ระบบน้ีใช้สำหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตร  
    ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  “I” ต้อง
ดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป ดังน้ี  
     (๑) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ 
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี  
     (๒) กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสอบ
ปลายภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
      (๒ .๑ ) กรณี อนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการ
อนุญาตให้สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
      (๒ .๒) กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะ
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี  
   ๖.๕ สัญลักษณ์อื่น มีดังน้ี  
    Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต  
    W (Withdraw) ใช้สำหรับกรณี ดังต่อไปน้ี  
     (๑) รายวิชาที่ลงทะเบียนน้ัน ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน ก่อนวันเร่ิม
สอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า ๑ สปัดาห์  
     (๒) กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว  
     (๓) มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชาน้ัน หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด  
     (๔) การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ  
  ข้อ ๗ การเรียนซ้ำ  
   ๗.๑ รายวิชาใด ๆ ที่นักศึกษาสอบได้ “D” หรือต่ำกว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาน้ันซ้ำได้  
   ๗.๒ รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่ นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E” หรือ 
“F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ำ  

/ข้อ ๘... 



๑๖๒ 
 

ข้อ ๘ ผลการประเมินเป็น “PD” “ P” “F” “Au” “W” และ “I” จะไม่นำมาคำนวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  
  ข้อ ๙ การนับหน่วยกิตสะสม และการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
   ๙.๑ มหาวิทยาลัย จะคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนน
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา  
   ๙.๒ การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด  
   ๙.๓ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ ทั้งน้ีต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร 
  

หมวด ๒ 
การสำเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๐ ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นำาร้องขอ
สำเร็จการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา ๔๕ วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน  
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังน้ี  
   ๑๑.๑ มีความประพฤติดี  
   ๑๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  
   ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐  
   ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปน้ี  
    ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน            
๘ ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน          
๑๐ ปีการศึกษา  
    ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๙ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๙ 
ปีการศึกษา  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 
๑๑ ปีการศึกษา  
   ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
   ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหน้ีสินใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                       /ข้อ ๑๒...   



๑๖๓ 
 

  ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา  และให้ถือวันที่
อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา  
 

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

  ข้อ ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปน้ี  
   ๑๓.๑ นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  
    ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓ .๑ .๒ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  ๑ .๗๐  ในภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๔ , ที่ ๖ , ที่ ๘ , ที่ ๑๐ , ที่ ๑๒ , ที่ ๑๔ , ที่ ๑๖ , ที่ ๑๘ , ที่ ๒๐ และ ที่ ๒๒ 
นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
    ๑๓ .๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๒ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง
ต่อไปน้ี  
    ๑๓ .๒.๑ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๐  
    ๑๓.๒.๒ ระยะเวลาการศึกษาเกินกำหนด ตามข้อ ๑๑.๔ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล มีดังน้ี  
    ๑๓.๓.๑ ตาย  
    ๑๓.๓.๒ ลาออก  
    ๑๓.๓.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น  
    ๑๓.๓ .๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหน่ึงตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๓.๓.๕ ไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา  
    ๑๓.๓.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือ กระทำการอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
 

            /หมวด ๔...   



๑๖๔ 
 

หมวด ๔ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๔ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  
   ๑๔.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี  
    ๑๔.๑.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่  ๓.๖๐ 
ขึ้นไป  
    ๑๔.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ำกว่า D หรือไม่ต่ำกว่า P  
    ๑๔.๑.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

นักศึกษาภาคปกติ  
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  

    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  
   นักศึกษาภาคพิเศษ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาปกติ  
    หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาปกติ  
   ๑๔.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี  
    ๑๔.๒.๑ เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๓.๖๐  
    ๑๔.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๑.๒ และ ๑๔.๑.๓  
   ๑๔.๓ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญา
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
    ๑๔ .๓.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี  
     ๑๔ .๓ .๑ .๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  
     ๑๔.๓.๑.๒ ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงต่ำกว่า D หรือ ไม่ต่ำ
กว่า P  
     ๑๔.๓ .๑.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๗ ภาคการศึกษา  
 

 /๑๔.๓.๒ ผู้ที่สำเร็จ..  



๑๖๕ 
 

    ๑๔ .๓.๒ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปน้ี  
     ๑๔ .๓ .๒ .๑ สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจาก
สถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕  
     ๑๔.๓.๒.๒ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓  
 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 
  ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับน้ีประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่
เข้าศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

                     
(นายสุชาติ เมืองแก้ว)  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

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

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                     

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

เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบน้ี  ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 
ข้อ ๓ ระเบียบน้ีให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”      หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษา”     หมายความว่า    ผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า   การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงการนำเน้ือหาวิชาของรายวิชา กลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
   “สถาบันอุดมศึกษา”    หมายความว่า   สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรอง  

 



๑๖๘ 
 

ข้อ ๕ รายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษา หรือเป็นรายวิชาที่
ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่ เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้า
ศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน  
 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด ดังต่อไปน้ี 
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

   (๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทำงานผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ มีดังต่อไปน้ี 
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

   (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน เว้นแต่เป็น
การเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน  
   (๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  
    (ก) การเทียบโอนผลการเรียนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน
ไม่ต่ำกว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ  B หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ
ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
    (ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะนำเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ที่เทียบโอนมาคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   (๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
    (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย  หรือเทียบเท่าที่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
    (๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการ
เรียน 



๑๖๙ 
 

    (๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ำกว่าระดับ
คะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน B 
หรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
    (๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของ
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน  ระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจำนวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่รับโอน 
   อน่ึง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
มหาบัณฑิตในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
    (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมและให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 
 
    ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก
สาขาหน่ึงให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณา และให้นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
    ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเท่าให้
สามารถเทียบโอนผลการเรียนสำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหน่ึงตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ 
มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ  ให้คณะกรรมการประเมินการ
เทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน เข้าสู่การศึกษาในระบบ    
   (๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   (๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ  การศึกษา
ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทำงานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมนิการเทียบโอน
ผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 
   (ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
   (ข) การทดสอบ 
    (ค) การสัมภาษณ์ 
   (ง) การตอบคำถาม 
   (จ) การสาธิต 



๑๗๐ 
 

   ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่า
สำหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่าระดับ B หรือเทียบเท่าสำหรับรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาน้ัน แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน 
และไม่มีการนำมาคิดค่าระดับคะแนนหรือคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและ ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียน
ของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปี
การศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 
   (๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะขอเทียบ
โอนผลการเรียน  เป็นประธาน 
   (๒) อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจำนวนอย่างน้อยหน่ึง
คนแต่ไม่เกินสามคน โดยคำแนะนำของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
   (๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนดำเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เว้นแต่ 

  (๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    (๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด  

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและชำระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษาอาจขอ
ขยายเวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหน่ึงภาคเรียน นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงาน ให้ดำเนินการขอเทียบโอนได้ต้ังแต่ภาค
การศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา    

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ให้มีอำนาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบน้ี รวมทั้ง

ให้มีอำนาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ระเบียบน้ี  
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                                           นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 



๑๗๑ 
 

 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สาขาวิชา หลั กสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประกอบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออก
ระเบียบไว้ดังน้ี 

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

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

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผล

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

โอนผลการเรียนสำหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกินกึ่งหน่ึง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่นำเงื่อนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ 
๕ มาพิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา” 

ข้อ ๔. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

 
 

          (นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
                              นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๓ 
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

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

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากขึ้น 
 ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๐ 
ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บั งคับ   ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  ๘  
สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ ๔ การเปิดภาคฤดูร้อน มีความมุ่งหมายดังน้ี 
  ๔.๑ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิด
สอนได้มากขึ้น 
  ๔.๒ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้หรือเรียน
แล้วสอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  ๔.๓ เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายวิชา
ที่เปิดสอน 
 ข้อ ๕ การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี   การเปิดสอนรายวิชา
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ การลงทะเบียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี 
 ข้อ ๗ การดำเนินการสอน อาจารย์ผู้สอนคนหน่ึงจะสอนได้ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง 
 ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับคำสั่งห รือประกาศใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับฉบับน้ี ให้นำระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่กำหนดไว้สำหรับ ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดย
อนุโลมทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 



๑๗๔ 
 

 ข้อ ๙ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเร่ืองกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบน้ี 
 
   ประกาศ ณ วันที่   ๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๐    
              
 

                                  
                                                                                          (นายสุวิทย์   คุณกิตติ) 

                                                                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

                                  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วย  การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
………………….. 

ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม และคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

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

ระเบียบไว้ดังน้ี 

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

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบน้ีบังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาในภาค

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

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

  

             (นายสุชาติ เมืองแก้ว)  
          นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

ที่ ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------- 
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย เรือ่ง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปน้ี  

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

ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ  
ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้

เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบริหารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกันใน
ระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ
ต่างๆ มีดังน้ี  

๒.๑ คณะกรรมการประจำหลักสูตร  
      ประกอบด้วยคณะบุคคล จำนวน ๕ คน ที่มีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  
      ๒.๑ .๑ การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร

พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอชื่อกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่มีผู้
เสนอชื่อประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการ  

๒.๑.๒ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ  
๑) ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  
๒) กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามประธาน

กรรมการ 
๓) การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ  

ก) ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ข) ครบวาระ  



๑๗๘ 
 

ค) ลาออก  
ง) ตาย  
จ) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ  
ฉ) หลักสูตรน้ันถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร  
ช) กรณีอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากตำแหน่ง  

๒.๑.๓ บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจำหลักสูตร  
    ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ  ๗ .๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนว

ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปน้ี  
๑) กำหนดคุณสมบั ติของผู้ เข้าศึกษา  คุณลักษณะของบัณ ฑิตและพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๒) จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
๓) สรรหา เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตร ตลอดจนกำกับ ควบคุม ดูแลการเรียน
การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  

๔) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่
ต่อคณะ  

๕) จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

๖) รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์นิเทศก์ 
และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๗) พัฒนานักศึกษา กำกับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  

๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน  
๙) ดำเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.

๒)  
๑๐) ทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริหารหลักสูตร  
๑๑) ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
๑๒) ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร  
๑๓) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ทุก ๕ 
ป ี 

๑๔) เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร  
๑๕) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 



๑๗๙ 
 

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

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑) กำหนดนโยบายและแผนดำเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้อง

กับ นโยบายของมหาวิทยาลัย  
๒) จัดทำข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะและอาจารย์พิเศษ  
๓) พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร  
๕) กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจำภาคเรียนและควบคุม

มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรในคณะ  
๖) พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ  
๗) พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจำ

สังกัดหลักสูตร  
๘) ให้คำปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
๙) พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ  
๑๐) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่

ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ  
๑๑) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิต  
๑๒) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย  

 
๒.๓ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย  

๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          ประธานกรรมการ  
๒) คณบดีทุกคณะ            กรรมการ  
๓) ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป          กรรมการ  
๔) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ  
๕) รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๘๐ 
 

        

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปน้ี  
๑) กำกับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
๓) พิจารณาดำเนินการให้มีการใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอนอย่าง

เต็มศักยภาพ  
๔) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา  
๕) พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๖) พิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่  
๗) ให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย  
๘) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิชาการ  
๑๐) พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการดำเนินงานทางวิชาการ  
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการทุกคณะดำเนินการโดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
          
              
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครูคุณภาพ ๔ ปี จำนวน ๑๖ หลักสูตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 



๑๘๓ 
 

 



๑๘๔ 
 

 



๑๘๕ 
 

 



๑๘๖ 
 

 



๑๘๗ 
 

 
 



๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ญ  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 



๑๘๙ 
 

 



๑๙๐ 
 

 



๑๙๑ 
 

 



๑๙๒ 
 

 
 

 

 

 
 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 



๑๙๕ 
 

 



๑๙๖ 
 

 



๑๙๗ 
 

 
 



๑๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี  อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 



๒๐๐ 
 

 



๒๐๑ 
 

 



๒๐๒ 
 

 



๒๐๓ 
 

 



๒๐๔ 
 

 



๒๐๕ 
 

 



๒๐๖ 
 

 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

ประวัติ 
ช่ือ-สกุล : นายสุรศักดิ์ ตาน้อย 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2531 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
สุรศักด์ิ ตาน้อย, อรรถพล วิรัตน์ และ ธนากร หมื่นหลุบกุง. (2559) ระบบการจองห้องประชุม มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏเลย. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 .  
  หน้า 365-370. 30-31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 
ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, อนันตชัย เสริฐศรี และอภิลักษณ์ พิมศรี. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องสมุดออนไลน์. ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 . หน้า 80. 
5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, จีรพัฒน์ เพ็งผ่อง และ วิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก. (2561) ระบบการลงทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษาออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยคีิวอาร์โคด้ กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. ในเอกสารการประชุมวชิาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 77. 5-6 มีนาคม 
2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, สรณ์สิริ ศรีชาทุม และอภิชาติ เทือกลาด. (2561). การพัฒนาระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย. ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 57. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

สุรศักด์ิ ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก, ทยุต วงโสภา และประภากร เกตุแก้ว. ระบบแจ้งซ่อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ. หน้า 689-693. 23 กุมภาพันธ์ 2561 เลย : มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย. 

สุรศักด์ิ ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก, วิษณุ คงสูงเนิน และอนุชา ตาแหวน. (2561).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ . หน้า 103-110.  5-6 มีนาคม 2561.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ประวัติ 
ช่ือ-สกุล : นางนิมิตร ตาน้อย 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551 

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2531 
 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
นิมิตร ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก และ กรรัก พร้อมจะบก. (2559). ระบบการจองยานพาหนะ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

เลย. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. หน้า 158-165. 30-
31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม . 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กฤษฎา น้อมธรรม และ ภานุพัฒน์  อ้วนพรมมา. (2561). ระบบสารสนเทศธนาคาร
ออมทรัพย์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแวง. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 13. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กณตภณ แสงมุกดา และเบญจมาภรณ์ ถินแดง. (2561). การพัฒนาโปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าวิทยาสรรค.์ ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 12. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ประวัติ 
ช่ือ-สกุล : นายจตุพงษ์  กะวิวังสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเลย 2545 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
จตุพงษ์  กะวิวังสกุล, เอกภูมิ อิ่มอก และ สุมิตรศักด์ิ  สีเขียว. (2561).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ครั้งที่ 4 . หน้า 34-44. 5-6 มีนาคม 2561.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา 
จตุพงษ์  กะวิวังสกุล. (2559). การออกแบบและการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต. เลย: มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏเลย. 394 หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ประวัติ 
ช่ือ-สกุล : นายภราดร รีชัยพิชิตกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2539 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
ภราดร รีชัยพิชิตกุล, ธนพล กองสันเทียะ และ นคร สร้อยสน. (2559). การบริหารครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี RFID 

กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่  2. หน้า 354 -359. 30 -31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม . 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, เจษฎา นินจันทร์ และ ธัญชนก วินากร. (2559). ระบบจัดการครุภัณฑ์ ออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียน 

  บ้านนาเจียง. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. หน้า 380-
386. 30-31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม . 
ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, อนันตชัย เสริฐศรี และอภิลักษณ์ พิมศรี. (2561). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องสมุดออนไลน์. ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 . หน้า 80. 
5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, จีรพัฒน์ เพ็งผ่อง และ วิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก. (2561) ระบบการลงทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษาออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยคีิวอาร์โคด้ กรณีศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย. ในเอกสารการประชุมวชิาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 77. 5-6 มีนาคม 
2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, สุรศักด์ิ ตาน้อย, สรณ์สิริ ศรีชาทุม และอภิชาติ เทือกลาด. (2561). การพัฒนาระบบจองห้องประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย. ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 57. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กณตภณ แสงมุกดา และเบญจมาภรณ์ ถินแดง. (2561). การพัฒนาโปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้าวิทยาสรรค.์ ในเอกสารการประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 12. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

ภราดร รีชยัพิชิตกุล, นิมิตร ตาน้อย, กฤษฎา น้อมธรรม และ ภานุพัฒน์  อ้วนพรมมา. (2561). ระบบสารสนเทศธนาคาร
ออมทรัพย์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแวง. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 4. หน้า 13. 5-6 มีนาคม 2561. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา 
ภราดร รีชัยพิชิตกุล. (2560). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล. เลย :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 188 หน้า. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ประวัติ 
ช่ือ-สกุล : นายเอกภูมิ อ่ิมอก 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
สุรศักด์ิ ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก, ทยุต วงโสภา และประภากร เกตุแก้ว. ระบบแจ้งซ่อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ. หน้า 689-693. 23 กุมภาพันธ์ 2561 เลย : มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย. 
สุรศักด์ิ ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก, วิษณุ คงสูงเนิน และอนุชา ตาแหวน. (2561).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ . หน้า 103-110.  5-6 มีนาคม 2561.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. 

นิมิตร ตาน้อย, เอกภูมิ อิ่มอก และ กรรัก พร้อมจะบก. (2559). ระบบการจองยานพาหนะ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 เลย. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. หน้า 158-165.  
 30-31 มีนาคม 2559. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม . 
จตุพงษ์  กะวิวังสกุล, เอกภูมิ อิ่มอก และ สุมิตรศักด์ิ  สีเขียว. (2561).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 
4. หน้า 34-44. 5-6 มีนาคม 2561.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม. 

 

- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา 
เอกภูมิ  อิ่มอก.  (2559). การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
 366 หน้า. 
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ภาคผนวก ฑ 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

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

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๖         
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

(๒) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  (ฉบับที่ 
๒) 

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

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์   

วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่ ๒) 
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหน่ึง 

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

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน      

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน
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สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา  ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ 

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

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

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ  ในสถานศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ ต่ำกว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ ต่ำกว่า
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนดตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

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

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
เพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ
ชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง 



๒๑๗ 
 

และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอำนาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี 
๑) ความเป็นครู 
๒) ปรัชญาการศึกษา 
๓) ภาษาและวัฒนธรรม 
๔) จิตวิทยาสำหรับครู 
๕) หลักสูตร 
๖) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๙) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
๑๐) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปน้ี 

๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
๓) การบริหารสถานศึกษา 



๒๑๘ 
 

๔) หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๕) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 
๖) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่ง

หัวหน้า หมวดหรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างานหรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ป ี

 
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหาร

การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 
๒) ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
๓) การบริหารการศึกษา 
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี หรือ 
๒) มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๓) มีประสบการณ์ ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี หรือ 
๔) มีประสบการณ์ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การ

บริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
๕) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปน้ี 
๑) การพัฒนาวิชาชีพ 



๒๑๙ 
 

๒) การนิเทศการศึกษา 
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 
๔) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๕) การวิจัยทางการศึกษา 
๖) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
๗) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
๑ ) มีประสบการณ์ ด้านปฏิบั ติ การสอนมาแล้วไม่ น้อยกว่าห้าปี  ห รือมี

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้

และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา 
๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 



๒๒๐ 
 

๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอ 

๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ 
ผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ 
๖) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
๗) ดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
    วิชาชีพทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ

นิเทศ 
๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 
    อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ลำดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) ดำเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

 

 

 



๒๒๑ 
 

หมวด ๓ 
มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ ๑๕ ข้อบังคับน้ีไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๖ ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับน้ี ยังคงใช้หลักสูตรตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน ทั้งน้ีต้องไม่เกิน
สามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตให้มาขอขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับต้ังแต่วันที่สำเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุ
สภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  ได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การ
รับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

          
 
 
          ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
     (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์) 

                          ประธานกรรมการคุรุสภา 



๒๒๒ 
 

หน้า ๑๓ 

 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง    ราชกิจจานุเบกษา       ๔   ตุลาคม   

๒๕๖๑ 
 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

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

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

ข้อ  ๑  ข้อบั ง คับนี้ เ รียกว่ า  “ข้อบั ง คับ คุรุสภา  ว่ า ด้วยมาตรฐานวิ ชาชีพ  (ฉบั บ ท่ี  ๒ )                    
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ ยก เลิ กความ ใน ข้อ  ๑ ๗  แ ห่ งข้ อบั ง คับ คุ รุ สภ า  ว่ า ด้ วยม าตรฐาน วิ ชาชี พ                       

พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ผู้ ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบัง คับคุรุสภา                 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ  พ .ศ . ๒๕๔๘  ท่ี ต้องการขึ้ นทะเบียน                   
ขอรับใบอนุญาต ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับต้ังแต่วันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิ ไม่ ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิ ชาชีพครู                
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น    
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามท่ี กำหนด ในข้อบังคับคุรุสภา             
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ           
วิชาชีพครูได้ 

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน         
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยการรับรองความรู้                
และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง     
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว  ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้        
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้               



๒๒๓ 
 

ผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืน                
ท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ            
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ใช้บังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

หน้า ๑๔ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๗   ง      ราชกิจจานุเบกษา            ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มี คุณ วุฒิ ไม่ ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา  หรือเทียบเท่าหรือคุณ วุฒิ อ่ืน ท่ีคุรุสภา                   

ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.๒๕๔๘      
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ี      
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ” 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

หน้า ๒๗ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง    ราชกิจจานุเบกษา               ๒๖   พฤศจิกาย  ๒๕๖๑ 

ข้อบังคับคุรุสภา 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ           

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม       
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๕๖         

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้          
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๗ ผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีต้องการขอรับใบอนุญาต ให้มาขอรับ 
ใบอนุญาตได้ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็น
คุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีตามท่ีกำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย       
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       

กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ครบเก้ามาตรฐาน          
แต่ยังขาดประสบการณ์วิชาชีพครู  ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยการรับรองความรู้                
และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้ผ่านการรับรอง 
ประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้       
ภายในวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

ผู้มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา  หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อ่ืน                
ท่ีคุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            
และผู้บริหารการศึกษาได้ 



๒๒๖ 
 

หน้า ๒๘ 
 เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๙   ง     ราชกิจจานุเบกษา     ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

 
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภาให้การรับรอง   

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. ๒๕๔๘ สามารถ            
ใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้”  

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๗ 
 

 
ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………. 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖                 

ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ 

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

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ”      

“มาตรฐานการปฏิบั ติ งาน” และ “มาตรฐานการปฏิบั ติตน” ในข้อ ๔ แห่ งข้อบัง คับ คุรุสภา                  
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อกำหนดเก่ียวกับ

ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รวมท้ังผู้ ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอท่ีสามารถนำไปใช้ในการประกอบ      

วิชาชีพได้” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ       

หรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบั ติงานและการพัฒนางาน ซึ่ งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา          

รวมท้ังผู้ ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์           

และเป้ าหมายการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษา รวม ท้ังต้องฝึ กฝนพัฒนาตน เองให้มี ทักษะ                 

หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

   “มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกำหนดขึ้น  

เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน งาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ังผู้ต้องการ



๒๒๘ 
 

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะ

ของ         ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมา

ซึ่งเกียรติ     และศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ” 

 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖       
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ต้องมี คุณวุฒิ ไม่ ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา            
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิ อ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้” 

(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง 
(๑) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(๒) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา 

ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(๓) เนื้อหาวิชาท่ีสอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ 

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

เพื่อการศึกษา  
(๖) การออกแบบและการดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพ ผ่านการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา           
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ         
การสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
(๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ข้อ  ๕  ให้ ยก เลิ กความ ใน ข้อ  ๑ ๐  แ ห่ งข้ อบั ง คับ คุ รุ สภ า  ว่ า ด้ วยม าตรฐาน วิ ชาชี พ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๐ รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการคุรุสภากำหนด” 

ข้อ  ๖  ให้ ยก เลิ กความ ใน ข้อ  ๑ ๑  แ ห่ งข้ อบั ง คับ คุ รุ สภ า  ว่ า ด้ วยม าตรฐาน วิ ชาชี พ                     
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้” 



๒๒๙ 
 

(ก) การปฏิบัติหน้าท่ีครู 
(๑) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
(๒) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง      

ท่ีเข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
(๔) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(ข) การจัดการเรียนรู้ 
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล       

การเรียนรู้ 
(๒) บูรณ าการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเรียน               

รู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นวัตกร 
(๓) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
(๔) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน           

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
(๕) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์             

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

(๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะ             
ท่ีพึงประสงค์ 

(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพของผู้เรียน 

(๓) ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อ ๗ ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูท่ีใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



๒๓๐ 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

    ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

              ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาแต่ละช้ันปีและสมรรถนะหลักในแต่ละหมวดวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  

ช้ันปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

๑ นักศึกษาครูมีความรู้ มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ
ความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
อาสาจิตสาธารณะและเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ เคารพศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ 
สมรรถนะหลักที่ ๖ เคารพสิทธิ เสรี 
ภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ 
สมรรถนะหลักที่ ๗ เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและกฎหมาย 
สมรรถนะหลักที่ ๙ มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ 

๑ - ๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๑-๖๒
ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ   

๒ ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดี
ทั้งกายและใจสู่บทบาทของ
ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๐ มีความรู้และความ
เข้าใจการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๑ มีความสามารถใน
การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๒ มีความพร้อมใน
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้าน
ที่สำคัญ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๓ มีความรู้และความ
เข้าใจในความสำคัญของกีฬาและนันท- 
นาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๔ มีความสามารถใน

๑ - ๐๐๐๕๑๐๕-๖๒
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ เพื่อชีวิตและ
อาชีพ 
 

๒ - ๐๐๐๕๑๐๖-๖๒
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๔-๖๒  
การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 



๒๓๓ 
 

ช้ันปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

การออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนา การในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๕ อธิบายแนวคิด
ของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแนว 
คิดของทักษะ 5C ได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๖ พัฒนาทักษะที่
สำคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C เพื่อการ
ดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมี
คุณภาพ 

๓ - ผู้สอน ร่วมที่ เป็ นผู้นำใน
การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามศาสตร์พระราชาและนำ
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ท้องถิ่นและชุมชน 

- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษเทียบเท่า
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะการฟัง 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการพูด 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการอ่าน 
สมรรถนะหลักที่ ๔ ทักษะการเขียน 
สมรรถนะหลักที่ ๑๗ มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๘ มีทักษะในการ
แสดงนาฏศิลป์ 
สมรรถนะหลักที่ ๑๙ มีทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริมพัฒนาและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
สมรรถนะหลักที่ ๒๐ อธิบายแนวคิด 
และหลักการของโครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชดำริ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๑ ประยุกต์ใช้หลัก 
การทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ในชีวิตประจำวันได้ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๒ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๓ สามารถคิดแบบ

๑ - ๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ๐๐๐๕๑๐๙-๖๒ 
การคิดเชิงเหตุผล 
- ๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ  

๒ - ๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
- ๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ 
สุนทรียะ 



๒๓๔ 
 

ช้ันปี ความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลัก 
ภาค

การศึกษา 
รายวิชา 

วิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒๔ สามารถ
วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

๔ - - ๑ - 
๒ - 

 

ตารางแสดงสมรรถนะหลักในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑  ทักษะการฟัง สมรรถนะหลักท่ี 
๑๓ 

มีความรู้ และความเข้าใจในความ สำคัญ
ของกีฬาและนันทนาการ 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  ทักษะการพูด สมรรถนะหลักท่ี 
๑๔ 

มีความสามารถในการออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการจัดการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓  ทักษะการอ่าน สมรรถนะหลักท่ี 
๑๕ 

อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
และแนวคิดของทักษะ 5C ได้ 

สมรรถนะหลักท่ี ๔  ทักษะการเขียน สมรรถนะหลักท่ี 
๑๖ 

พัฒนาทักษะที่สำคัญตามแนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะ 5C เพื่อ
การดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมี
คุณภาพ 

สมรรถนะหลักท่ี ๕  เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สมรรถนะหลักท่ี 
๑๗ 

มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะหลักท่ี ๖  เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชา คมโลกอย่างสันติ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑๘ 

มีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 

สมรรถนะหลักท่ี ๗  เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑๙ 

มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 สมรรถนะหลักท่ี ๘ - สมรรถนะหลักท่ี 
๒๐ 

อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

สมรรถนะหลักท่ี ๙  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สมรรถนะหลักท่ี 
๒๑ 

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา



๒๓๕ 
 

แบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ 
สมรรถนะหลักท่ี 
๑๐  

ความรู้ และความเข้าใจการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๒๒ 

สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การปฏิบัติ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑๑ 

ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๒๓ 

สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑๒ 

มีความพร้อมในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะ ในด้านที่
สำคัญ 

สมรรถนะหลักท่ี 
๒๔ 

สามารถวิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการลงสู่การปฏิบัติ 

 

 



๒๓๖ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ช่ือรายวิชา หน่วย

กิต 
ช้ัน
ปี 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ 

กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                         
๐๐๐๕๑๐๑-๖๒ ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

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

๐๐๐๕๑๐๓-๖๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
๐๐๐๕๑๐๖-๖๒ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         

๐๐๐๕๑๑๐-๖๒ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /                     
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๗-๖๒ สุนทรียะ ๓(๒-๒-๕) ๓ / / / /             / / / / / / / / 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         
๐๐๐๕๑๐๒-๖๒ พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ๓(๒-๒-๕) ๑ / / / / / / /  /                
๐๐๐๕๑๐๘-๖๒ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

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

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
๐๐๐๕๑๐๔-๖๒ การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ๓(๒-๒-๕) ๒ / / / /      / / / / / / /         
๐๐๐๕๑๐๕-๖๒ ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อชีวิต

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

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

 
 

 



๒๓๗ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู 

ช้ันปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยา 
บรรณของวิชาชีพ 

๑ - ๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ 
การพัฒนาหลักสูตร 
- ๑๐๓๑๒๐๑-๖๒  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการ 
ศึกษาและการเรียนรู้ 

๒ - ๑๒๒๑๒๐๑-๖๒ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- ๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยา 
บรรณและจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
- ๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ 
จิตวิทยาสำหรับครู   

๒ ทักษะการออก 
แบบและจัดการ
เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้า 
ที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔ มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

๑ - ๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒ - ๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้  
- ๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๓ ทักษะการวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม 

สมรรถนะหลักที่ ๑ มีความรู้และประสบ 
การณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักที่ ๓ มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ 

๑ - 
๒ - ๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ 

การวิจัยและพัฒนานวัต- 
กรรมการเรียนรู้ 

๔ รักและศรัทธาใน
ความเป็นครู 

สมรรถนะหลักที ่๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ 

ครุนิพนธ์ 



๒๓๘ 
 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี ๑  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔  มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  

ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๔๓๐๓-๖๒ ครุนิพนธ์ ๑(๐-๒-๑) ๔  /   / 
๑๐๑๑๒๐๑-๖๒ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                     และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๓(๒-๒-๕) ๑  /   / 

๑๐๒๑๒๐๑-๖๒ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๑ /  /   
๑๐๒๒๒๐๑-๖๒ วิทยาการจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๒ / / /   
๑๐๓๑๒๐๑-๖๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ 

๓(๒-๒-๕) ๑ / / /   

๑๐๔๒๒๐๑-๖๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๒ / /    
๑๐๔๓๒๐๒-๖๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 
๓(๒-๒-๕) ๓ /  /   

๑๐๕๑๒๐๑-๖๒ จิตวิทยาสำหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๑ / /  /  
๑๐๖๒๒๐๑-๖๒ การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๓(๒-๒-๕) ๒ / /  /  

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



๒๖๕ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ช้ันปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รอบรู้งานในบท 
บาทหน้าที่ครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 

๒ - ๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๑ 

๒ ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครู 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๒ 

๓ มีความสามารถ
ในป ฏิ บั ติ ก า ร
สอน 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - 
๒ - ๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน ๓ 

๔ มี ค ว าม พ ร้อ ม
เป็นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักที่ ๓  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะหลักที่ ๔  มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักที่ ๕ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 



๒๖๖ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
สมรรถนะหลักท่ี ๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ช่ือรายวิชา หน่วย
กิต 

ช้ันปี สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐๐๑๘๐๑-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชพีครูระหว่างเรยีน  ๑    ๑(๙๐) ๑  / / / / 
๑๐๐๒๘๐๒-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชพีครูระหว่างเรยีน  ๒    ๑(๙๐) ๒  / / / / 
๑๐๐๓๘๐๓-๖๒ การฝึกปฏิบัติวิชาชพีครูระหว่างเรยีน  ๓    ๑(๙๐) ๓  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 
๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖(๕๔๐) ๔  / / / / 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันปี  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 

ช้ันปี ความสามารถ
โดยรวม 

สมรรถนะหลัก ภาค
การศึกษา 

รายวิชา 

๑ รู้ เข้าใจ และมี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 
จัดการงานเอกสาร
และสำนักงาน
อัตโนมัติอย่าง
ทันสมัย และซ่อม
บำรุงคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ และมี
ความรู้ความเข้าใจ

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะวิทยาการคำนวณ
ทางคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการจัดการงาน
เอกสารและสำนักงานอัตโนมัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการซ่อมบำรุง
และการจัดการระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
สมรรถนะหลักที่ ๔ เลือกใช้กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 

๑ -๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การ
จัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา  
-๑๑๖๑๓๐๑-๖๒
ขั้นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม   
-๑๑๖๑๑๐๑-๖๒
กฎหมายและ
จรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร์  



๒๖๗ 
 

เกี่ยวกับกฎหมาย
และจรรยาบรรณ
ทางคอมพิวเตอร์ 

-๑๑๖๑๗๐๑-๖๒
สถาปัตยกรรมและการ
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

๒ -๑๑๖๑๕๐๑-๖๒
เทคโนโลยีสำหรับ
วิทยาศาสตร์   
-๑๑๖๑๔๐๑-๖๒
วิทยาการคำนวณและ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   

๒ ผู้ช่วยครูสามารถ
ออกแบบและสร้าง
งานกราฟิก และสื่อ 
ออกแบบพัฒนา
โปรแกรมและ
ระบบฐานข้อมูล 

สมรรถนะหลักที่ 1 ออกแบบและสร้างสื่อ
กราฟิกเบื้องต้น 
สมรรถนะหลักที่ 2 วเิคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะหลักที่ 3 ทักษะการฟัง พูด อ่าน
และ เขียนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์ 

๑ -๑๑๖๒๓๐๑-๖๒ การ
ออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก   
-๑๑๖๒๕๐๑-๖๒ การ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  
-๑๑๖xxxx-๖๒  
เอกเลือก 1  
-๑๑๖xxxx-๖๒  
เอกเลือก 2 

๒ -๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ 
การออกแบบมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน   
-๑๑๖๒๒๐๑-๖๒  
ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล   
-116xxxx-62  
เอกเลือก 3 

๓ เป็นผู้ช่วยสอน
ร่วมกับครู
ประจำการ และ
ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
พัฒนาและผลิตสื่อ

สมรรถนะหลักที่ ๑ ทักษะวิทยาการคำนวณ
ทางคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะหลักที่ ๒ ทักษะการจัดการงาน
เอกสารและสำนักงานอัตโนมัติ 
สมรรถนะหลักที่ ๓ ทักษะการซ่อมบำรุงและ
การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๑ -๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม  
-๑๑๖xxxx-๖๒ 
วิชาเอกเลือก 4     
-๑๑๖xxxx-๖๒ 



๒๖๘ 
 

การเรียนรู้ เบื้องต้น 
สมรรถนะหลักที่ ๔ เลือกใช้กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ 

วิชาเอกเลือก 5   
-116xxxx-62 
วิชาเอกเลือก 6 

๒ -๑๑๖๓๙๐๑-๖๒
โครงการทางด้าน
คอมพิวเตอร์   
-๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิ 
จัยและพัฒนาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์   
-๑๑๖๔๙๐๑-๖๒
วิทยาการก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์      
-๑๑๖xxxx-๖๒ 
วิชาเอกเลือก 7 

๔ ครูปฏิบัติงานและ
พัฒนานวัตกรรม 
ทางคอมพิวเตอร์ 
 
 

สมรรถนะหลักที่ 1. ออกแบบและสร้างสื่อ
กราฟิกเบื้องต้น 
สมรรถนะหลักที่ 2 วเิคราะห์ออกแบบและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
สมรรถนะหลักที่ 3 ทักษะการฟัง พูด อ่าน
และ เขียนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการทาง
คอมพิวเตอร์ 

๑ - ๑๐๐๔๘๐๔-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๑ 

๒ - ๑๐๐๔๘๐๕-๖๒ 
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ๒ 

 
สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลักท่ี ๑ สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา มโนทัศน์ และมีทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา และมีทักษะปฏิบัติการทางเคมีโดยบูรณาการ

ขอบข่ายสาระ 
สมรรถนะหลักท่ี ๓ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ สามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมี 
สมรรถนะหลักท่ี ๕  มีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
 



๒๖๙ 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
ช่ือรายวิชา หน่วยกิต ช้ันปี สมรรถนะหลักท่ี 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๑๖๑๒๐๑-๖๒ การจัดระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 
๑ /     

๑๑๖๑๕๐๑-๖๒ เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) ๑  /    
๑๑๖๑๑๐๑-๖๒ กฎหมายและจรรยาบรรณทาง
คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๒  /    

๑๑๖๑๓๐๑-๖๒ ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม ๓(๒-๒-๕) ๒  /    
๑๑๖๑๔๐๑-๖๒ วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) 
๒  /    

๑๑๖๑๗๐๑-๖๒ สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) ๒  /    

๑๑๖๒๓๐๑-๖๒ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ๓(๒-๒-๕) ๑  /    
๑๑๖๒๕๐๑-๖๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ๓(๒-๒-๕) ๓  / / / / 
๑๑๖๒๓๐๒-๖๒ การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

๓(๒-๒-๕) 
๓  / / /  

๑๑๖๒๒๐๑-๖๒ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ๓(๒-๒-๕) ๓   / /  
๑๑๖๓๖๐๑-๖๒ การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม ๑(๐-๒-๑) 

๓  /  /  

๑๑๖๓๙๐๑-๖๒ โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) ๓    / / 
๑๑๖๔๙๐๒-๖๒ วิจัยและพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ ๒(1-2-3) 

๓  /  / / 

๑๑๖๔๙๐๑-๖๒ วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ ๒(1-2-3) ๓  /  / / 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

สมรรถนะหลักในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก 
สมรรถนะหลัก คำอธิบายสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลักท่ี ๑ สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา มโนทัศน์ และมีทักษะปฏิบัติทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

สมรรถนะหลักท่ี ๒  สามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎี เน้ือหา และมีทักษะปฏิบัติการทางเคมีโดยบูรณาการ
ขอบข่ายสาระ 

สมรรถนะหลักท่ี ๓ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคมี 
สมรรถนะหลักท่ี ๔ สามารถใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมี  
สมรรถนะหลักท่ี ๕  มีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก  

ช่ือรายวิชา 
 

หน่วยกิต ช้ันปี 
* 

สมรรถนะหลักท่ี 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑๖๒๑๐๑-๖๒  ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์ ๓(1-2-3) -  /  /  
๑๑๖๒๗๐๑-๖๒  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) -  /    
๑๑๖๓๓๐๑-๖๒ การพัฒนาและผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓(๒-๒-๕) 
-  /    

๑๑๖๓๓๐๒-๖๒ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง   ๓(๒-๒-๕) -   / /  
๑๑๖๓๖๐๒-๖๒ การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

๓(๒-๒-๕) -   / /  

๑๑๖๓๘๐๑-๖๒ วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ 

๓(๒-๒-๕) -   / /  

๑๑๖๓๒๐๑-๖๒ โครงสร้างข้อมูล ๓(๒-๒-๕) -  /  /  
๑๑๖๑๓๐๒-๖๒ ระบบปฏิบัติการ ๓(๒-๒-๕) -  /  /  
๑๑๖๓๖๐๓-๖๒ โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา ๓(๒-๒-๕) -  /  /  

๑๑๖๓๖๐4-๖๒ โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการ
สำนักงานอัตโนมัติ 

๓(๒-๒-๕) -  /  /  

๑๑๖๓๖๐๕-๖๒ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ ๓(๒-๒-๕) -  /  /  
* เลือกตามชั้นปีในการจัดแผนการศึกษา (หน้า ๑๗–๑๙) 
 


