
  

 
หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทักษณิ 

 
 
 
 

 
 

เล่มเขา้ที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย หลักสตูร กศ.บ. 5 ปี (สาขาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัยและพลศึกษา)  
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 และแกไ้ข 

เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2560 

  



สารบัญ 
หมวด  หน้า 
หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป    3 
หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร   8   
หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร           10 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและประเมินผล   40 
หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต   54 
หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์     55 
หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร      56 
หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร   59 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวา่ง หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต      61 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กบั  
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก  ข ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณวา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559     88 
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หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยทกัษิณ  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา วทิยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย :      หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 
ภาษาองักฤษ :      - 
  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย) 
ช่ือยอ่ (ไทย)        
ช่ือเตม็ (องักฤษ) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ)  

:     - 
:     - 
:     - 
:    - 

 
3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร  
        วชิาชีพครู 

 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
        55      หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1   รูปแบบ  
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต  (5  ปี) หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู 

5.2   ภาษาทีใ่ช้  
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   

              5.3   การรับเข้าศึกษา  
 รับนกัเรียนไทย  
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5.1 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง  

5.2 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 - 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2558  ปรับปรุงจาก หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ  

วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
6.2 ไดรั้บความเห็นชอบจากสภาวชิาการ ในการประชุมสมยั  8  คร้ังท่ี  2557 
  เม่ือวนัท่ี 27  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557   
6.3 ไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัทกัษิณ ในการประชุม คร้ังท่ี.......... 

 เม่ือวนัท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2559   
6.4 เปิดสอนภาคเรียน ตน้  ปีการศึกษา 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
7.1  เร่ิมใชปี้การศึกษา 2558  กบัหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา  
7.2  เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2559   กับหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรการศึกบณัฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  

7.3 เร่ิมใชปี้การศึกษา 2560  กบัหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั และหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตสาขาวชิาพลศึกษา 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้ประสานงาน 
          หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  และ
รับผิดชอบร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนจากทุกสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตร์และในคณะร่วมผลิตครูท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี        
ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 
ล าดบั 

ที ่
ช่ือ-สกลุ 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
สาขาวชิา 

สถาบัน ปี 

1 นางสุธาสินี   บุญญาพิทกัษ ์ อาจารย ์ กศ.ด. การวจิยัและพฒันา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2545 
 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ    หลกัสูตร   
 และประกนัคุณภาพ   ศษ.ม. วจิยัและประเมินผล ม.เกษตรศาสตร์ 2536 
     การศึกษา   
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ล าดบั 

ที ่
ช่ือ-สกลุ 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวุฒ ิ
สาขาวชิา 

สถาบัน ปี 

   กศ.บ. การวดัผลการศึกษา ม.ศรีนครินทร วโิรฒ   2532 
     ประสานมิตร  

2 นางนุชนาฏ ใจด ารงค.์ 
ประธานสาขาวชิา
เทคโนโลยแีละส่ือสาร 

อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยเีทคนิค
ศึกษา 

ม.เทคโนโลยพีระ
จอมกลา้พระนคร
เหนือ 

2553 

 การศึกษา  คอ.ม. เทคโนโลยเีทคนิค
ศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

2544 

   กศ.บ. เทคโนโลยทีาง 
การศึกษา 

ม.ทกัษิณ 2541 

3. นายกิตติธชั  คงชะวนั  อาจารย ์ ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน ม.ศิลปากร 2553 

 ประธานสาขาวชิา  กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน ม.นเรศวร 2544 

 หลกัสูตรและการสอน  กศ.บ. การประถมศึกษา ม.ทกัษิณ 2542 

4 นายชยัลิขิต สร้อยเพชรเกษม  
ประธานสาขาวชิา 

อาจารย ์ กศ.ด. วจิยัและประเมินผล
การศึกษา 

ม.นเรศวร 2547 

 การประเมินผลและวจิยั   กศ.ม. จิตวทิยาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
พิษณุโลก 

2530 

   กศ.บ. การแนะแนว ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
พิษณุโลก 

2526 

5. นายศิลป์ชยั สุวรรณมณี 
ประธานสาขาวชิา 

อาจารย ์ กศ.ด. ภาวะผูน้ าทางการ
บริหารการศึกษา 

ม.ทกัษิณ 2556 

 การบริหารการศึกษา  กศ.ม. การบริหารการศึกษา ม.ทกัษิณ 2545 
   กศ.บ. เทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 
ม.ทกัษิณ 2542 

6. นางดวงฤดี  พว่งแสง 
ประธานสาขาวชิาจิตวทิยา 

อาจารย ์ กศ.บ. การแนะแนว ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 

2557 

   กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

2540 

   ปร.ด. การพฒันาท่ีย ัง่ยนื-
จิตวทิยา 

ม.ทกัษิณ 2535 

7. นางสาววรินทร เบญศรี อาจารย ์ กศ.บ. ภาษาไทย ม.ทกัษิณ 2555 
 ประธานสาขาวชิา  ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ม.เชียงใหม่ 2549 
 การสอนศิลปศาสตร์  ปร.ด. ภาษาศาสตร์ ม.มหิดล 2544 

 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 6 - 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุ สาขาวชิา สถาบนั ปี 

8. นายสิงหา ประสิทธ์ิพงศ ์ ผูช่้วย ปร.ด. วทิยาศาสตร์และ ม.มหิดล 2554 
 ประธานสาขาวชิา ศาสตราจารย ์  เทคโนโลยกีารศึกษา   
 การสอนวทิยาศาสตร์  กศ.ม. ฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2546 
 และคณิตศาสตร์  กศ.บ. ฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2543 
9. นายสุนทรา  กลา้ณรงค ์ ผูช่้วย Ph.D. Human Movement  University of South 2549 
 ประธานสาขาวชิาพลศึกษา ศาสตราจารย ์   Australia, Australia  
 และสุขศึกษา  กศ.ม. พลศึกษา ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2526 
   กศ.บ. พลศึกษา ประสานมิตร 

ม.ศรีนครินทรวโิรฒ  
พลศึกษา 

2522 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

10.1   อาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์  อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
   10.2  สถานศึกษาและองคก์รท่ีนิสิตปฏิบติัการวชิาชีพ 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1   สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
                       สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรข้ึนอยู่
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงส าคญั          
ท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญในหลายบริบท ทั้งท่ีเป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมของคนและระบบ ให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์
อย่างรู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์และสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกภาคส่วนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจาก
วิกฤติการณ์พฒันาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก่อให้เกิดบรรยากาศการแข่งขนัในยุค       
โลกาภิวตัน์ ดงันั้นการสร้างคนให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งสูงจึงเป็น       
ส่ิงส าคญัท่ีต้องค านึงถึง การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขภายใตก้ารเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข จึงเป็นคุณลกัษณ์ส าคญัต่อคุณภาพ
ของประชากรไทยในอนาคต 
                ดว้ยมีการปรับเปล่ียนกระบวนการการผลิตครูในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อให้ไดค้รูมีมาตรฐานให้ครู  
มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม  ซ่ึงเดิมส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ก าหนดข้อบงัคบัคุรุสภา ว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีมาตรฐาน 
การรับรองหลกัสูตร 9 มาตรฐาน   ต่อมาใน ปี พ.ศ.2557 คุรุสภาไดป้รับมาตรฐานวชิาชีพครูใหม่เพิ่มมาตรฐานการ
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รับรองหลกัสูตรเป็น 11 มาตรฐาน   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จึงไดป้รับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้รองรับ
กบัเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว   

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรรม 
                         สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลกัสูตรไดค้  านึงถึง
การเปล่ียนแปลงดา้นสังคม ซ่ึงปัจจุบนัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายประเทศก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นทั้ง
โอกาสและภยัคุกคามต่อประเทศไทย โดยดา้นหน่ึงประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินคา้เพื่อ
สุขภาพ และการให้บริการดา้นอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแพทยพ์ื้นบา้น    สถานท่ีท่องเท่ียวและการ
พกัผ่อนระยะยาวของผูสู้งอายุ การศึกษา จึงมีส าคญัในการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยและน ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเป็นสินทรัพยท์างปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้แต่ในอีกดา้นก็จะเป็นภยัคุกคามในเร่ืองการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีฝีมือและทกัษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกนั การใช้อินเทอร์เน็ตช่วย    
ในการแพร่ขยายของขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน ท าใหก้ารดูแลและป้องกนัเด็กและวยัรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นไป
อยา่งล าบากมากข้ึน ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพนัธุกรรมใหม่ๆ และการคา้ยาเสพติดใน
หลากหลายรูปแบบ บทบาทของสถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ทั้ งความรู้ ทกัษะ ค่านิยมคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีถูกตอ้งเพื่อใหเ้ยาวชนมีความรอบรู้ มีทกัษะการคิด ดว้ยความรอบคอบ มีเหตุมีผล อนัจะเป็นภูมิคุม้กนั
ในตวัท่ีดี  พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติท่ีมีความเป็น   
พหุวฒันธรรมร่วมกนั พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงในระดบัสากลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
               ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตร จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุก    
ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ และทักษะเชิงวิชาการด้านวิชาชีพครู            
มีความสามารถและประสบการณ์ ในการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติังาน และเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะ   
ท่ีเหมาะสมกับความเป็นครูตามกรอบจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิ ท ย าลัย ท่ี เน้นคว าม เ ป็น เ ลิ ศ ในก า รพัฒนาคนและสั ง คม  ให้ มุ่ ง ก า ร เ รี ยน รู้ แล ะ รู้ทัน โลก  
โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวนัออกและภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทาง
วชิาการเพื่อใหมี้คุณภาพชีวติและสังคมท่ีดี สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวทิยาลยั ปัญญา จริยธรรม น าการพฒันา 
                  วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาเยาวชน คนไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมไทยและ
สังคมโลก  บุคคลท่ีศึกษาอยูใ่นวิชาชีพครูตอ้งมีการเรียนรู้สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นต่าง 
ๆ ท่ีมีความเป็นองคร์วมท่ีก าลงัด าเนินไป ณ ขณะน้ี 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
               มหาวทิยาลยัทกัษิณ มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ สู่งาน มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ทกัษะเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัมุ่งแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวิจยั จาก
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ปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวนัออก เพื่อบูรณาการร่วมกบัภูมิปัญญาสากลและถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่าน
ระบบบริการวิชาการท่ีหลากหลาย รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อสืบสานด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินและของชาติ  จึงเป็นพนัธกิจท่ีส าคญั ส่วนหน่ึงท่ีสถาบนัให้การสนบัสนุนและส่งเสริมมาตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนจนถึงขณะน้ี 

 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
           หลกัสูตรก าหนดให้นิสิตศึกษาในรายวิชาชีพครูทั้งรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือกเรียนกบัคณาจารยใ์น
คณะศึกษาศาสตร์  ส่วนในรายวิชาเอกเปิดสอนโดยสาขาวิชาทั้งในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ การฝึกปฏิบติัการในสถานศึกษา ด าเนินงานร่วมกนัทั้ง
อาจารยใ์นรายวิชาชีพครูและรายวิชาเอกและรวมถึงผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีนิสิต
ลงปฏิบติัการสอน โดยมีหน่วยฝึกสอนฝึกงานและฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการในภาพรวม
ทั้งหมดร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลกัสูตร 
               การศึกษาสร้างครูท่ีมีความรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อสร้างสรรคส์ังคมการเรียนรู้ 

1.2 วตัถุประสงค์หลกัสูตร 
เพื่อผลิตบณัฑิตทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
(1) มีความรู้และทกัษะในเชิงวชิาการ  และวชิาชีพครู  
(2) มีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติังานในวชิาชีพ 
(3) มีทกัษะทางปัญญา มีกระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จริง 
(4) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ 
(5) มีความใฝ่รู้และสามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(6) สามารถสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลและมีความรับผดิชอบ 
(7) ปฏิบติัตนไดต้ามจรรยาบรรณวชิาชีพ บุคลิกภาพและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั 
           ความเป็นครูและการปฏิบติังานในวชิาชีพ 
(8) มีความตระหนกัในการพฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมการเรียนรู้  
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2. แผนการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษาและน าผลการประเมิน
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน  
 

- มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ดูแลและติดตามผลการจดัการ
เรียนการสอนของคณาจารย ์

- สอบถามความคิดเห็นของนิสิต 
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- ผลการประเมินหลกัสูตร 
 

2.พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
ทุก 5 ปี 

- ด าเนินโครงการปรับปรุง 
     หลกัสูตรตามเกณฑก์ารรับรอง 
     หลกัสูตรของคุรุสภา 

- รายงานการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 10 - 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 การจดัการศึกษาใชร้ะบบทวิภาค โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ว่าดว้ย การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ขอ้ 8 (ภาคผนวก ง) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจมีการจดัการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน โดยถือเป็นภาคเรียนหน่ึงของปีการศึกษาดว้ยก็ได้ และให้มี

จ  านวนชั่วโมงการเรียนแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนชั่วโมงในภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2 ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 1 ขอ้ 8 (ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 ภาคเรียนท่ี 1  เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 
 ภาคเรียนท่ี 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 ภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

 
 

         2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหมวดวชิาชีพครู  
        (1)   เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

(2)   เป็นนิสิตของมหาวทิยาลยัทกัษิณ ทุกคณะ(เรียนเฉพาะวชิาชีพครูเลือก) 
(3)   เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
(4)   มีบุคลิกภาพและเจคติท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู 

                                  และ เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษิณวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี             
พ.ศ. 2552  หมวดท่ี 3  ขอ้ 10 และ ขอ้ 11 (ภาคผนวก ข) 
          2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่มี 

 

          2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตข้อ 2.3  
ไม่มี 

          2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคปกติ) 
                                  เป็นไปตามแผนการเรียนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัในแต่ละสาขาวชิา 
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1.1 งบประมาณตามแผน   
ใช้งบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ท่ีไดรั้บในการจดัสรร การจดัการศึกษา 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู ในแต่ละปีงบประมาณของมหาวทิยาลยัทกัษิณ  
1.2 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียน 
1.3 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

การเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   
 
2. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

2.1 หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) หมวดวชิาเฉพาะวชิาชีพครู     55   หน่วยกติ 

2.1.1  รายวชิา         
  วชิาชีพครู   ไม่น้อยกว่า   55 หน่วยกติ 

                    วชิาบังคับ    ไม่น้อยกว่า 
                    วชิาเลือก      ไม่น้อยกว่า    
                                                      
            วชิาบังคับ     ไม่น้อยกว่า          

 49 
  6 
 
49 

หน่วยกติ 
หน่วยกติ 
 
หน่วยกติ 

มาตรฐานความรู้ที ่1 ความเป็นครูและ 
มาตรฐานความรู้ที ่11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 18 หน่วยกติ 

0308111 ความเป็นครู 2(2-0-4) 
 Teacher’s Attributes  

0308310 การจดักิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 2(1-2-3) 
 Activities for Boy Scout and Girl Guides   

0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ์วชิาชีพครู 2(1-2-3) 
 Microteaching and Teacher Experiences  

0308511 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-0) 
 Professional Practicum 1  
0308512 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-0) 

 Professional Practicum 2 
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มาตรฐานความรู้ที ่2 ปรัชญาการศึกษาและ  
มาตรฐานความรู้ที ่5 พฒันาหลกัสูตร 

3 หน่วยกติ 

0308321 ปรัชญาการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
 Education Philosophy and Curriculum Development  

 
 

มาตรฐานความรู้ที ่3 ภาษาและวฒันธรรม  4 หน่วยกติ 
0308231 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 

 Thai Language for Teachers  
0308232 ภาษาองักฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 

 English Language for Teachers 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่4  จิตวทิยาส าหรับครู 6 หน่วยกติ 
0308241 จิตวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 

 Educational Psychology  
0308242 จิตวทิยาพฒันาการ  2(2-0-4) 

 Developmental Psychology  
0308243 การแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียน 2(2-0-4) 

 Guidance for Student Development 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 5 หน่วยกติ 
0308361   การจดักระบวนการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 3(2-2-5) 

 Learning Process Organization and Classroom Management  
0308461 การสอนเฉพาะสาขา 2(1-2-3) 

 Teaching Specific Subject 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่7 การวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 3 หน่วยกติ 
0308473 การวจิยัในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

 Classroom Research 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 5 หน่วยกติ  
0308281 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 Technology and Innovation for  Education  
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0308381 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Education   
   
มาตรฐานความรู้ที ่9 การวดัและประเมินผลการศึกษา 3 หน่วยกติ 

0308391 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 

 
 

มาตรฐานความรู้ที ่10 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2 หน่วยกติ 
0308410 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

 Educational Quality Assurance  

 
 

            วชิาเลือก     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
มาตรฐานความรู้ที ่1 ความเป็นครูและ 
มาตรฐานความรู้ที ่11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 

0308312 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6) 
 Teacher’s Competency Enhancement    

0308313 สังคมวทิยาในพหุวฒันธรรม 3(2-2-5) 
 

  0308314 
Sociology in Multicultural Context  
สัจธรรมน าชีวิตส าหรับครู 
Truth of Life for Teachers 

 
3(2-2-5) 

0308315 สังคมไทยวพิากษส์ าหรับครู 
Critics in Thai Society for Teachers  

3(3-0-6) 

0308316 กฎหมายการศึกษา  
Education Laws 

3(3-0-6) 

0308317 สัมมนาวชิาชีพครู 3(1-4-4) 
 Seminar in Teacher Profession  

0308411 ภาวะผูน้ าทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Leadership  
0308412 การบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3) 

 School Administration 
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มาตรฐานความรู้ที ่2 ปรัชญาการศึกษา  
0308221 การศึกษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Education  
มาตรฐานความรู้ที ่3 ภาษาและวฒันธรรม   
0308331 การอ่านบทความภาษาองักฤษทางการศึกษา 

Reading English Articles in Education 
3(3-0-6) 

0308332 
 
การเขียนภาษาองักฤษส าหรับครู 
English Writing  for Teachers 

3(3-0-6) 

0308431 ภาษาและวฒันธรรมมลายพูื้นฐานส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Basic Malay Language and Culture for Teachers  

0308432 การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษส าหรับครู 3(3-0-6) 
 English Presentation  for Teachers  

0308433 การคิดอยา่งมีวิจารณญาณในชั้นเรียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 Critical Thinking  in English Language Classroom 

 
 

มาตรฐานความรู้ที ่4 จิตวทิยาส าหรับครู  
0308244 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่5  พฒันาหลกัสูตร  
0308351   การบริหารหลกัสูตร 3(3-0-6) 

 Curriculum Administration 
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน  
0308261 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

 Special Education  
0308262 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

 Lifelong Education  
0308263 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5) 

 Remedial Teaching  
0308264 การสอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Scientific Inquiry Teaching  
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0308265 การคิดทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Thinking   

0308363 การศึกษากบัภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 Education and Thai Wisdom  

0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Art, Music and Dance for Teacher  

0308365 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative  Thinking Development  

0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Health  Promotion in Educational Institution   

0308368 การสอนสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Scientific Competency Teaching  

0308369 การออกแบบปฏิบติัการฟิสิกส์เพื่อการคิดวิเคราะห์ 
Physics Laboratory Design for Analytical Thinking 
 

3(2-2-5) 

มาตรฐานความรู้ที ่7 การวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  
0308471 การวจิยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Research  
0308472 การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 3(2-2-5) 

 Research for Individual Learner Development   
 

 

มาตรฐานความรู้ที ่8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
0308282  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  2(1-2-3)  

 Technology for Education  
0308382 นวตักรรมการศึกษา 3(3-0-6) 

 Educational Innovation  
0308383 ส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 

 Mass Communication for Education  
0308481 การประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

 Public Relations  
0308482 ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา  3(3-0-6) 

 Printed Media for Education 
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มาตรฐานความรู้ที ่9 การวดัและประเมินผลการศึกษา  
0308291 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Evaluation  
0308392 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Learning Measurement Instrument Development for a Specific Substance   
0308393 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5) 

 Authentic Assessment  
0308491 การวดัคุณลกัษณะ 3(2-2-5) 

 Attribute Measurement   
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ความหมายของรหัสวชิาเอก 
 เลขรหัสสองหลกัแรก หมายถึง เลขรหัสคณะ 
 เลข  03 หมายถึง คณะศึกษาศาสตร์ 
 เลขรหัสหลักทีส่ามและส่ี หมายถึง เลขรหัสวชิา 
 เลข 08 หมายถึง สาขาวชิาชีพครู 
 เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ช้ันปีทีเ่ปิดสอน 
 เลข 1 หมายถึง ชั้นปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง ชั้นปีท่ี 2      
 เลข 3 หมายถึง ชั้นปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง ชั้นปีท่ี 4      
 เลข 5 หมายถึง ชั้นปีท่ี 5       
 เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง กลุ่มวชิาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 
 เลข 1 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 1  ความเป็นครู 
 เลข 2 หมายถึง  มาตรฐานความรู้ท่ี 2  ปรัชญาการศึกษา   
 เลข 3 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 3  ภาษาและวฒันธรรม  
 เลข 4 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 4  จิตวทิยาส าหรับครู 
 เลข 5 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 5  พฒันาหลกัสูตร 
 เลข 6 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 6  การจดัการเรียนรู้และการจดัการ 
                                                                               ชั้นเรียน 
 เลข 7 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 7  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
 เลข 8 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 8  นวตักรรมและเทคโนโลยี 
                                                                               สารสนเทศทางการศึกษา 
 เลข 9 หมายถึง มาตรฐานความรู้ท่ี 9   การวดัและประเมินผลการศึกษา 
          เลข  10  หมายถึง       มาตรฐานความรู้ท่ี 10 การประกนัคุณภาพการศึกษา  
          เลข  11                                     หมายถึง     มาตรฐานความรู้ท่ี 11  คุณธรรม จริยธรรม และ 
                                                                              จรรยาบรรณ 
 เลขรหัสหลักสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวชิาของกลุ่มวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  รายละเอียดแผนการเรียน หมวดวชิาชีพครู ชั้นปีท่ี 1-5  
 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนต้น จ านวน - หน่วยกติ 
- - - 

 
 

ช้ันปีที ่1 ภาคเรียนปลาย จ านวน 2 หน่วยกติ 
0308111 ความเป็นครู 2(2-0-4) 

 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนต้น จ านวน 9 หน่วยกติ 
0308231 ภาษาไทยส าหรับครู 2(1-2-3) 
0308232 ภาษาองักฤษส าหรับครู 2(1-2-3) 
0308241 จิตวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 

       0308... วชิาชีพครูเลือก 3(....…) 
 
 

ช้ันปีที ่2 ภาคเรียนปลาย จ านวน 6 หน่วยกติ 
0308281 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
0308242 จิตวทิยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
0308243 การแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียน          2(2-0-4) 

 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนต้น จ านวน 9 หน่วยกติ 
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
0308381 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
0308391 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 
 

ช้ันปีที ่3 ภาคเรียนปลาย จ านวน 7 หน่วยกติ 
0308310 การจดักิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 2(1-2-3) 
0308361 การจดักระบวนการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ์วชิาชีพครู 2(1-2-3) 

ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนต้น จ านวน 8 หน่วยกติ 
0308461  การสอนเฉพาะสาขา   2(1-2-3) 
0308473 การวจิยัในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

       0308…   วชิาชีพครูเลือก     3(.........) 
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ช้ันปีที ่4 ภาคเรียนปลาย จ านวน 2 หน่วยกติ 
0308410 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 

 

ช้ันปีที ่5 ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย จ านวน 12 หน่วยกติ 
0308511 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-18-0) 
0308512 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-18-0) 

 

     3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา 

วชิาชีพครู 
0308111 ความเป็นครู 2(2-0-4) 
 Teacher’s Attributes 

ความส าคญัพฒันาการของวิชาชีพครู คุณลกัษณะความเป็นครู บทบาทหน้าท่ีภาระงานของครู 
คุณธรรมของครู จรรยาบรรณวชิาชีพครู หลกัธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุ์จริต เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู การสร้างความกา้วหน้าและ
พฒันาวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง การสร้างเจตคติและศรัทธาต่อวชิาชีพครู การฝึกปฏิบติัวเิคราะห์เพื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู รอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ไดเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาและเลือกใช้ขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
มีจิตวิญญาณความเป็นครูและรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอยา่ง 
ท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละใหส้ังคม 

 Importance of  development of teacher profession, roles, tasks, virtue, professional ethics, 
good governance and honesty, benchmark, laws, and the law of teaching profession, knowledge 
management about teaching profession, the progression and continual professional development of 
teachers, creating a positive attitude and belief in teaching profession, practicing on analyzing in order to 
strengthen the capacity and competence of teachers, being knowledgeable in the subjects they teach and 
teaching strategies to help the learners think, analyze, synthesize, and generate modernization, to be a 
person of learning, pursuit, and use of information as well as knowledge to keep pace with changes, to have 
an interaction between teachers and learners which promotes the learners’ potential along with owning 
teacher spirit and teacher professional responsibility ; role models and public mind to society 
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0308221 การศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Education 

ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทยมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของ
หลกัสูตรวสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทยวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและแนวโนม้การจดัการศึกษาไทย 

History and educational management of Thailand , standard education, standard course, vision 
and development plan of Thailand, analysis current condition and trends in educaton of Thailand 
 
0308231 ภาษาไทยส าหรับครู  2(1-2-3) 
 Thai Language for Teacher  
                        การใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน   ในบริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู วฒันธรรมกบัการใชภ้าษาไทยเพื่อการเป็นครูและการส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้ง    
ในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติในสังคมพหุวฒันธรรม 

        Use of Thai language through develop communicative skills in terms of listening, speaking, reading 
and writing skills in professional teacher contexts; culture and correct use of Thai language for Teacher’s attributed 
and communication for living together peacefully in multicultural society 
   
0308232 ภาษาองักฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 English Language for Teacher  
                       การใชภ้าษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ในบริบทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู วฒันธรรมกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้งในการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติในสังคมพหุวฒันธรรม 

       Use of English  language through develop communicative skills in terms of listening, speaking, 
reading and writing skills in professional teacher contexts; culture and correct use of English language 
communication for  living together peacefully in multicultural society  

 
0308241 จิตวทิยาการศึกษา 2(2-0-4) 
 Educational Psychology     

ความหมาย ความส าคญัของจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เชาวน์ปัญญาและความถนดั สมองกบัการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ความบกพร่องในการเรียนรู้ การจูงใจและกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาในการจดัชั้นเรียน เพื่อสามารถใช้
จิตวทิยาในการท าความเขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  
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Definitions  and importance of educational psychology and learning psychology ; individual 
differences, intelligence and aptitude; brain-based learning, learning  theory and related factors:self-
directed learning, learning disabilities, motivation and strategic psychology in classroom management to 
enhance using psychology in understanding and supporting learners’ learning with full competent 
development 
   
0308242 จิตวทิยาพฒันาการ 2(2-0-4) 
 Developmental Psychology 

ความหมาย ความส าคญัของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพฒันาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาพฤติกรรมของคนในวยัต่าง ๆ การส่งเสริมพฒันาการให้แก่คนทุกวยั และพฒันาความสามารถของ
ผูเ้รียนตามช่วงวยั อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
                    Definitions and importance of fundamental psychology and developmental psychology; 
influenced factors on developmental  behaviors of people of different ages,  promoting development for 
people of all ages  and developing learners’ ability according to their ages with full competence 
   
0308243 การแนะแนวเพ่ือพฒันาผู้เรียน 2(2-0-4) 
 Guidance for Student Development 

หลกัเบ้ืองตน้ของการแนะแนว วิวฒันาการของการแนะแนวทั้งในและต่างประเทศ สภาพการ
แนะแนวในสถานศึกษาในปัจจุบนั  บริการท่ีส าคญัของการแนะแนว การน าหลกัการแนะแนวไปใช้ในการ
จดับริการแนะแนวและจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียนการให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนให้
มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

Fundamental guidance evolutonal guidance  both domestic and foreign coutries guiding condition 
in the institutes at present; important service of guidance;  applying of guiding principles in guiding service and 
arranging guiding activities to develop learners ; counseling guidance to assist learners’ better life quality  
 
0308244 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  

แนวคิด หลักการ และความรู้เบ้ืองต้นทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย ์

Concepts principles and psychological basic knowledge in order to understand fundamental of 
human behaviors 
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0308261 การศึกษาพเิศษ 3(2-2-5) 
 Special Education 

ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ ความส าคญัของการจดั
การศึกษาพิเศษการคดักรองเด็กพิเศษ วิธีการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  การจดัการกบัพฤติกรรมผูเ้รียนท่ี
เป็นเด็กพิเศษ การจดัการเรียนร่วมระหวา่งเด็กปกติและเด็กพิเศษ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์ปัญหาและแนวโนม้การ
จดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

Definitions,concepts,theories and principles related to special education; importance of 
special education and screening of children special education; methods of special education management; 
learners’ behavioral management; collaborative learning management between regular children and special 
children; practice analyzing problems and trends of special education management 
   
0308262 การศึกษาตลอดชีวติ 3(2-2-5)  
 Lifelong Education 

ความหมายแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตลอดชีวิตความส าคญัของการ
จดัการศึกษาตลอดชีวิตเป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษาการผสมผสานระหว่างการจดั
การศึกษาในระบบกบัการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยัรูปแบบและกิจกรรมการจดัการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจดัการความรู้ปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อการจดัการ
เรียนรู้นอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัยวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง 
                        Definitions, concepts and principles related to lifelong learning, the importance of lifelong 
education, educational goals. The equality on the combination of formal education, non-formal education 
and informal education system, the forms and activities of non-formal education and informal education, 
self-learning, knowledge management, factors influencing on the non-formal education and informal 
education, to be able to analyze the tendency of lifelong educational system and practice in a number of 
simulations 

 
0308263 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5) 
 Remedial Teaching 

ความหมาย แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนซ่อมเสริม ความส าคญัของการสอนซ่อมเสริม
แนวทางการวินิจฉัยผูเ้รียนหลกัการ วิธีการและเทคนิคการสอนซ่อมเสริม การติดตามและประเมินผลการ
สอนซ่อมเสริมฝึกปฏิบติัการวนิิจฉยัผูเ้รียนและการออกแบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
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Meaning and theories related to remedial teaching, the importance of remedial teaching, 
approaches to diagnose learners, teaching principles, methods and techniques, monitoring and evaluating of 
remedial teaching, practical training, diagnosing learners, and designing activities of remedial teaching 
   
0308264  การสอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Scientific Inquiry Teaching  

ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้านความรู้วิทยาศาสตร์  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการได้มาซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ปฏิบติัการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
การสืบเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

Meaning of Nature of Science in scientific knowledge; scientific process and scientific 
knowledge acquisition; the structure of scientific inquiry; design practice of  scientific teaching to promote 
understranding of Nature of Science and scientific inquiry 

   
0308265 การคิดทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Thinking  
                      ความหมาย และความส าคัญของการคิดทางคณิตศาสตร์ ทฤษฏีการสอนคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างการคิดทางคณิตศาสตร์ วธีิการทางคณิตศาสตร์ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทศันคติทางคณิตศาสตร์ 
ค าถามท่ีช่วยในการพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ ปฏิบติัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์ การประเมินการคิดทางคณิตศาสตร์ 
                      Meaning and mathermatical thinking importance; theory of mathematical teaching; structure 
of mathematical thinking; mathematical method; mathematical ideas;mathematicalical 
   
0308281 เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
 Technology and Innovation for Education  
                   บทบาท ความหมาย ความส าคญั แนวโนม้ของเทคโนโลยี นวตักรรมการศึกษาและส่ือการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือความหมายด้วยภาพและเสียง 
องค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้         
วธีิระบบ ฝึกปฏิบติัการออกแบบ พฒันา ใช ้ปรับปรุง และประเมินส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
                       Roles, definitions, importance and trends of technology; innovative education and learning 
materials promoting quality of learning; principles and theories of communicating through images and 
sound; Art elements used in design and production of learning recourses and learning networking ; system 
approach ; and practices of designing developing using improving and evaluating learning materials  
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0308282 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา                                                                               2(1-2-3) 
 Technology for Education 
              แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ แหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ  การสร้าง การน าไปใช้ การประเมินและปรับปรุงส่ือและ
นวตักรรม ตลอดจนการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
             Concept, theory, Educational Innovation and Technology to develop Learing Resource and 
Learning Network. Designing, Creation, Implementation, Evaluation, Revision, Application for Media and 
Inonvation 
 
0308291 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Evaluation  

แนวคิดและหลกัการ ประเมินโครงการการวดัผลรูปแบบในการวางแผนวิธีการการก าหนด
เกณฑ์หลกัการตดัสินและการเขียนเคา้โครงการประเมินและการเขียนเคา้โครงการประเมินโครงการทาง
การศึกษา 

Concepts and principles of program evaluation, measurement, evaluation planning, criteria 
setting,   and principles for judgment, project evaluation proposal writing and writing projects to evaluate 
educational programs 

   
0308310 การจัดกจิกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) 
 Activities for Boy Scout and Girl Guides  

ประวติัขอบข่ายวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของลูกเสือและยุวกาชาด หลกัการของลูกเสือและ
ยุวกาชาด ฝึกปฏิบติัการมีวินัยและความเป็นระเบียบพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมกอง เคหพยาบาล การ
บ าเพญ็ประโยชน์ หลกัสูตรวชิาลูกเสือและยวุกาชาดในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 

History, principle, scope, purpose and utility of boy scout and girl guides regarding 
disciplinary practicing , opening and closing ceremony as well as curriculum and activities for boy scout 
and girl guides 
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0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ์วชิาชีพครู                                      2(1-2-3) 
 Microteaching and Teacher Experiences   
                      ฝึกทกัษะการจดัการเรียนรู้ระหวา่งเรียน การแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง
ทั้งการสอนแบบเด่ียวและแบบทีม ฝึกสังเกตวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผล เสนอแนะแนวทางเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้และศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู      การออกแบบเคร่ืองมือวดัผล การตรวจให้
คะแนนและตดัสินผลการเรียน การสอนภาคปฏิบติัและการให้คะแนน การจดัการศึกษาบูรณาการความรู้ 
ปฏิบติัการสอนประสบการณ์วิชาชีพครู วางแผนศึกษาผูเ้รียน สังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ น าเสนอผลการศึกษาวิจยัแกปั้ญหาผูเ้รียนร่วมกบัสถานศึกษาในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรและน า
หลกัสูตรไปใช ้ฝึกจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบติัการสอน 
ออกแบบทดสอบวดัและประเมินผลผูเ้รียน เพื่อพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 
          Practice of learning of management for teachers during class time; solving problems of 
both single and team learning-teaching simulation; observation practice of analysis,syntheis and evaluation; 
providing guidelines to improve learning management and work related to teacher profession assessment 
design; grading correction and evaluation; teaching practice and scoring; management of integrated 
knowledge; teaching practicum; planning of learning learners,  observing, interviewing and data collecting 
with different methods; presenting research educational findings to solve learners' problems with 
institutions in improving curriculum and applying curriculum for making learning plans to meet various 
teaching objectives; ability of teaching practice, designing,evalauting and assessing learners leading for 
professional teachers 
   

0308312 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6) 
 Teacher’s Competency Enhancement  

แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู  บทบาทครูต่อการจัดการศึกษา        
การปฏิบติัตนของครูในฐานะบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าผูน้  าทางวิชาการและการสร้างเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพครู การวเิคราะห์ปัญหาของวชิาชีพครูและแนวโนม้การพฒันาวชิาชีพครู 

 Concepts of potential development and teacher competences, roles of teachers in education, 
teacher practices as leaders of learning and academic leaders to build a favorable attitude towards teaching 
profession, analysis of teacher difficulties and teacher professional development trends 
 

0308313 สังคมวทิยาในพหุวฒันธรรม 3(2-2-5) 
 Sociology in Multicultural Context 

ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุวฒันธรรม การศึกษาชุมชน ฝึกวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางในการสร้างความเขา้ใจและการยอมรับในเอกลกัษณ์และความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อ
การอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพสอดคลอ้งกบับริบทของพหุวฒันธรรมในชุมชน 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 26 - 

Sociological foundation in multicultural context and community; practice analyzing and 
establishing ways of building rapports and approvals in unity and cultural differences to mutually live in 
unity related with multicultural context in community 
 
0308314 สัจธรรมน าชีวติส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Truth of Life for Teachers  

อธิบาย วิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัสาระส าคญัความหมายสัจธรรมน าชีวิต เพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมแห่งความจริง จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวติของมนุษย ์สภาพปัญหาของสังคมไทย การมองความจริง
ของชีวติดว้ยหลกัศาสนธรรมในการแกปั้ญหาชีวติ และประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนส าหรับครู 

Explain, analyze the issues related to principles and of the truth in realistic society, objectives 
and life value of human, condition of Thai society,  a look into fact in life through religious beliefs for 
sustainable solution of life for teachers 
   
0308315 สังคมไทยวพิากษ์ส าหรับครู 3(3-0-6) 
 Critics  in Thai society for Teachers  

วิพากษ์ประเด็นเก่ียวกบัพฒันาการดา้นประวติัศาสตร์ในประเทศไทย การพฒันาการเมืองการ
ปกครอง การพฒันาเศรษฐกิจ ความเช่ือทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต่ละยุคสมยั ตลอดจนแนว
การพฒันาบนวถีิชีวติของตนเอง 

Criticize the issues related to the development in the history of political development, 
economic development, religious beliefs, traditions, languages in Thai society in each period including the 
guidelines of self-developing ways of life and others for mutual living in democratic society 
 
0308316 กฎหมายการศึกษา       3(3-0-6) 
 Education Laws 

ความรู้เก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกา     
พระราชก าหนดพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัประกาศ ค าสั่งเก่ียวกบั
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งการใชก้ฎหมายทางการศึกษา 

Constitutional law , national education act, decree , teachers and educational personnel 
council act, regulatory orders on teachers and education personnel, the similes were analyzed using a legal 
education 
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0308317 สัมมนาวชิาชีพครู 3(1-4-4) 
 Seminar in Teacher Profession 

สัมมนาเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู แนวทางการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและศาสตร์ทางการศึกษาใหม่ ๆ 

Seminar on development of teacher profession and ways ofraising quality level of learning 
management in accordance with standard and updated educational area   
   
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
 Education Philosophy and Curriculum Development   

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ประวติัความเป็นมา 
ระบบการจดัการศึกษาไทย วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวธีิการจดัการศึกษา ทฤษฎี
หลักสูตร องค์ประกอบและประเภทของหลักสูตร แนวคิดและหลักการจัดท าหลักสูตร รูปแบบและ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐาน การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินหลกัสูตร ปัญหาและแนวโนม้ใน
การพฒันาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาสถานศึกษา โดยวิเคราะห์เก่ียวกบัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื  

Educational philosophies and theories, religions, economics, societies and cultures, Thai 
educational management system and history, vision and educational development plans of Thai education, 
concepts and strategies in education management, theories, courses, compositions and types of the courses, 
concepts and principles of curriculum organization the designs and standard development processes, 
curriculum implementation, curriculum evaluation, issues and trends in curriculum development to 
enhance sustainable development, practices, course analysis, improving as well as developing school 
curriculum in order to apply and create educational development of the institutions by means of analysis on 
education for sustainable development 
 
 
 

0308331 การอ่านบทความภาษาองักฤษทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Reading English Articles in Education  

ฝึกอ่านงานเขียนภาษาองักฤษในรูปแบบต่าง ๆ และจบัใจความส าคญั อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
อ่าน น าศพัทแ์ละส านวนท่ีเรียนรู้มาใชใ้นการอ่านงานเชิงวชิาการต่าง ๆ ทางการศึกษาได ้ 

Practice reading different kinds of academic reading materials, and identify the main idea; 
discuss the reading materials; apply vocabulary and expressions from reading to read different kinds of 
academic papers in education 
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0308332 การเขียนภาษาองักฤษส าหรับครู 3(3-0-6) 
 English Writing for Teachers  

หลกัการเขียนในบริบทต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับครู เน้นการปรับทกัษะการเขียนให้เขา้กบัความ
หลากหลายของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเน้ืองานในสาขาวิชาชีพครู  การเขียนประวติัส่วนตวั ขอ้เสนอโครงการ 
รายงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงการวเิคราะห์โครงสร้างของเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพครู 

 Principles of writing in a wide range of contexts necessary for teaching profession. Emphasis 
is on adapting writing skills to a variety of professional audience and tasks such as personal profiles, 
proposals, reports, and collaborative writing as well as analyzing structural contents of teaching  profession 

 

0308351  การบริหารหลกัสูตร 3(3-0-6) 
 Curriculum Administration 

รูปแบบและกระบวนการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษาการออกแบบหลกัสูตร การพฒันา
หลักสูตร การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การด าเนินการใช้หลักสูตร  การก ากับนิเทศติดตามหลักสูตร           
การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงหลกัสูตร วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้ม
การบริหารจดัการหลกัสูตรในสถานศึกษาตามความตอ้งการของผูเ้รียน ทอ้งถ่ินและสังคมในภาพรวม 

Design and school course management, curriculum design, curriculum development, course 
public relations, implementation of regulatory supervision course curriculum, evaluation and curriculum 
improvements, curriculum analysis and the trends of school management courses to meet the learners 
needs and the local community as a whole 

 
0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน       3(2-2-5) 
 Learning Process Organization and Classroom Management  
 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การสอน การจดัการชั้นเรียน วินยัและการพฒันาวนิยันกัเรียน   
รูปแบบการเรียนรู้ การบริหารจดัการในชั้นเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน การประสานประโยชน์ในการจดัการ
ชั้ นเรียน การสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเป็นรายกรณี ฝึกแก้ปัญหาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์    คิดสร้างสรรคแ์ละการ
แกปั้ญหาของผูเ้รียน   การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้
แบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวมการ
ใชแ้ละการผลิตส่ือ การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้และสามารถน านวตักรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในการจดัการในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา 
และการประเมินการเรียนรู้เพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และสามารถจ าแนกระดบัการเรียนรู้จากการประเมินผล 
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                   Concepts and theories of learning, teaching, classroom management, discipline and learner 
discipline improvements, learning styles, classroom management, classroom controlling Techniques, 
harmonization in classroom management, problems observation in class-case basis, classroom management 
solutions training by using research methodology to develop the ways of teaching, practice of analytical 
and creative thinking process including learners’ solving  problems; the design and learning experience 
arrangement, learner-centered learning management techniques and sciences; integration on the content of 
learning, classroom learning integration, the use of media production; learning innovations development; 
learning integration and the ability to use new innovations in managing classrooms effectively; creating 
learning atmosphere, making lesson plans and learning environments to develop learning center in school 
and learning assessment to design learning and arranging activities for promoting learners’ learning and 
identifying learning levels according to evaluation   
 
0308363 การศึกษากบัภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 Education and Thai Wisdom 

ความหมายความส าคญัขอบข่ายและกระบวนทศัน์ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษากบัภูมิปัญญาการใช้การศึกษาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดและ
อนุรักษภู์มิปัญญาไทยการบูรณาการภูมิปัญญาในการศึกษา 

Meaning and scope of the paradigm of Thai wisdom and local knowledge to analyze the 
relation between education and the wisdom in order to use education as a way to convey Thai wisdom and 
conservation, wisdom integration in education 

 
0308364   ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Art, Music and Dance for Teachers 

แนวคิดและความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและการจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ 

Concepts and importance related to art, music and dance for fundamental teachers; practice 
analyzing its problems and learning management 
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0308365 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative  Thinking Development  

ความหมายแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับสมรรถภาพของสมอง การศึกษาลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ การจัด
บรรยากาศ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
                   Meaning, theoretical concepts  associated with development of the creative relationship 
between creativity and ability of the brain, the study of individuals who are creative, creating classroom 
atmosphere , arranging learning and teaching activities, developing creative practical activities, creativity 
development 
 

0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Health Promotion in Education Institution 

แนวคิด หลกัการ การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบติัการจดัส่ิงแวดลอ้ม การจดับริการ
สุขภาพ การบริหารจดัการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในสถานศึกษา 

Concept and principle of health promotion in education institution, including practicing of 
managing environment, health service and health promotion administrating 
   

0308368 การสอนสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Scientific Competency Teaching  

ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสมรรถนะทาง
วทิยาศาสตร์ วเิคราะห์ขอ้สอบวดัสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ในระดบัชาติและนานาชาติ ปฏิบติัการออกแบบ
การจดัการเรียนการสอนและวธีิการวดัและประเมินผลสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 

Meaning and scientific competency types; scientific competency promoting;national and 
international examination analysis of scientific competency; design practice of scientific competency 
leaning management and assessment 

 
0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟิสิกส์เพ่ือการคิดวเิคราะห์ 3(2-2-5) 
 Physics Laboratory Design for Analytical Thinking  

การคิดวเิคราะห์ในวชิาฟิสิกส์และทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ ออกแบบการจดัการเรียนการ
สอนการปฏิบติัการฟิสิกส์เพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

Analytical thinking in physics and scientific process; learning management design of physics 
laboratory for promoting analytical thinking and scientific process 
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0308381 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Education 
                     ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและเครือข่าย
สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลกัการผลิต เลือก และใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการศึกษา ฝึกปฏิบติัการใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ พฒันา และปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร และสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
                     Basic knowledge about computers and information technology, information network structure, 
information system management for education; law and ethical issues surrounding the use of technology; 
principles of production, selection and use of information technology for communication and education; 
computer  practices of design, development, and information modification for communication and  
information technology for education  
   
0308382 นวตักรรมการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Innovation 

แหล่งวิทยาการเก่ียวกบันวตักรรมการศึกษาเพื่อสังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์
นวตักรรมท่ีเป็นวธีิการและระบบท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการและระบบใหม่ในการแกปั้ญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี 

 Knowledge resources involved in educational innovation to synthesize to be the concept, 
analyze the active innovation which is a process and system in problem solving and improvement in quality 
education then includes present new ideas and systems in solution for quality education improvement in 
specific targets 

 
0308383 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา 3(3-0-6) 
 Mass Communication for Education 

ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการและประเภทของการส่ือสารทฤษฎีและแบบจ าลองการ
ส่ือสารองคก์รส่ือสารมวลชนในประเทศไทยความส าคญับทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณของ
ส่ือสารมวลชนต่อการพฒันาการศึกษาแนวคิดในการเลือกใช้ส่ือสารมวลชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษากรณีศึกษาการน าส่ือสารมวลชนมาสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

Meaning, category, process and elements of theory and models of mass communication, 
important roles, responsibilities and ethics of mass communication in Thailand to develop concepts, 
selection, utilization and case study for supporting/promotion activity study, in fluence impact, media 
literacy for education 

   



มคอ.2 ปริญญาตรี - 32 - 

0308391 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 

หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 
การประเมินตามสภาพจริง การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลชนิดต่าง ๆ ด้านความรู้
ความคิด ดา้นคุณลกัษณะและดา้นการปฏิบติั การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การแปลความหมายคะแนน 
การใหร้ะดบัผลการเรียนรู้ทั้งดา้นการประเมินภาคทฤษฎีและประเมินภาคปฏิบติั การน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร ปฏิบติัการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง  
                       Principles of educational measurement and evaluation; summative and formative 
evaluations; authentic assessment; tool construction and uses of several types of evaluations in terms of 
cognitive, characteristics and practices; assessment portfolio; score references; grading both in theories and 
practices; taking results from the evaluation to improve and arrange learning management and curriculum; 
put evaluation and measurement into authentic assessment 
   
0308392 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning Measurement Instrument Development for a Specific Substance 
 บุรพวชิา : 0308391 การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

หลักก ารและวิ ธี ก า รส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง มื อว ัดผลก าร เ รี ยน รู้ต ามก ลุ่ มส า ระก าร เ รี ยน รู้ 
ฝึกปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

Principles and method of measurement tools construction, construction practical, and 
validates quality of measurement tool 
 
0308393 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5) 
 Authentic Assessment 

แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทาง การประเมินตามสภาพจริงการประเมินจากแฟ้มสะสม
งานการประเมินภาคปฏิบติัเนน้การฝึกปฏิบติัการออกแบบการประเมินการก าหนดเกณฑก์ารประเมินและการ
สรุปผลการประเมิน 

Concept, approach and method of authentic assessment; Portfolio Assessment, performance 
assessment focuses on assessment design, rubric setting, and summarize assessment results 
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0308410 การประกนัคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance   

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกับการจดัการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกนัคุณภาพภายในและภายนอก มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง      
ในการประกนัคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระบบ
การประกนัคุณภาพของหน่วยงานทางการศึกษา ปฏิบติัการจดัการคุณภาพ การจดักิจกรรมการเรียนรู้และ    
การจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ          
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

Principles, the concepts, guidelines on the management of the quality of education, the quality 
assurance in education, the internal and external of quality assurance in education system, standard and 
quality indicator that concern about quality assurance, evaluation of quality assurance, writing self-
assessment report, quality assurance of educational institution, operating management the quality of 
learning activities and arranging assessement of quality learning lead the results of assessment to the 
development of quality learning continuously 
   

0308411 ภาวะผู้น าทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Leadership 

ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาทการเป็นผูน้ าของบุคลากรทางการศึกษาการคิดอย่างเป็นระบบการ
พฒันาทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารในองค์การการเรียนรู้วฒันธรรมองค์การ ฝึกปฏิบติัการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผูน้ า 
                        Leadership theories, roles of educational leader, systems thinking, skills development in 
human relationship, communications in organizations learning, organizations cuture, practice and enhance 
the personality and leadership 
 

0308412 การบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3) 
 School Administration 

 ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการ คิดอย่างเป็นระบบการสร้างว ัฒนธรรมองค์กรใน
สถานศึกษาการสร้างทีมและมนุษยสัมพนัธ์ในองค์กร การติดต่อส่ือสารและการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ   
การบริหารจดัการสถานศึกษาการบริหารคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาชุมชนปฏิบติัการจดัโครงการฝึกอาชีพและโครงงานทางวชิาการในสถานศึกษาและในชุมชน 

Theories and principles of administration, systems theinking, creating organization culture in 
school, team building and human relations in organizations, communication and information system for 
school management, quality management and quality educational assurance , education for community 
development, operating vocational training program and academic projects in schools and communities 
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0308431 ภาษาและวฒันธรรมมลายูพืน้ฐานส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Basic Malay Language and Culture for Teachers 

พื้นฐานทางภาษาและวฒันธรรมมลายใูนสังคมไทยท่ีจ าเป็นส าหรับครูบทบาทครูในการด ารงไว้
ซ่ึงความเป็นพหุวฒันธรรมและสันติสุข ฝึกปฏิบติัภาษามลายสู าหรับครู 

 Malay language and cultural foundation for teacher; teacher roles in peacefully mainfaining 
in multicultural context; practice using Malay language for teachers 

 
0308432 การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษส าหรับครู 3(3-0-6) 
 English Presentation for Teachers 

โครงสร้าง การใช้ค  าศพัท์ ส านวนและภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึง
ทกัษะ  กลยุทธ์และวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนน าเสนอเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการน าเสนอ
จริงในหวัขอ้หรือบทความทางการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

 Structures, vocabulary, expressions and language uses in academic presentation; skills and 
techniques that assist students to present in English more effectively; practicing on  topics related to 
educational contents 
 
 

0308433 การคิดอย่างมีวจิารญาณในช้ันเรียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 Critical Thinking in English Language Classroom  

การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้จกัแยกแยะขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหา และวิจารณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวัไดอ้ยา่งรู้จกัใชเ้หตุและผล ในชั้นเรียนภาษาองักฤษ 

Developing students' ability and skills in critical thinking, identifying information and 
problems; criticizing situations and making reasonable judgments in the language classroom 

 
0308461 การสอนเฉพาะสาขา 2(1-2-3) 
 Teaching Specific Subject 

วิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิธีการจดัการเรียนรู้ตามรายวิชาเฉพาะสาขา  การท า
แผนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมิน การสอนซ่อมเสริม และฝึกปฏิบติัการสอนวชิาเอก 
                   Analyze curriculum of learning strand; methods of learning management according to specific 
courses description; make lesson plans; measure and assess including remedial teaching and teaching 
profession in major subject area 
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0308471 การวจัิยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Research  
แนวคิด หลกัการทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางการศึกษาใน

ปัจจุบนั การก าหนดปัญหาการวิจยั การศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดรูปแบบ กรอบแนวคิด
การวจิยั การออกแบบการวดั ตวัแปร การสุ่มตวัอยา่ง การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลและการ
อภิปรายผล การใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาทางการศึกษา ฝึกปฏิบติัการวิจยั ค้นควา้และศึกษา
งานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ และปฏิบติัการวจิยั น าเสนอโครงร่างการวจิยั ผลการวจิยั 

Concepts, fundamental principles, theory, and research methodology that concern about the 
process of education currently, defining research problems, reviewing the document of related research, 
determining the form of conceptual framework, designing measurement, variable, random sampling, using 
statistical analysis, conclusion and discussion, using research process to solve problems in education, 
operation in research, search and study the research on the development of the learning process and 
operating research, present proposal and result of the research 

 
0308472 การวจัิยเพ่ือพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3(2-2-5) 
 Research for Individual Learner Development   

แนวคิดและความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลวิธีการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลทั้ง
รายกรณีและการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐานวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาผูเ้รี ยนเป็นรายบุคคล
และปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

Concept and the importance of developing students as in dividuals, how to develop the 
student as a whole person case and  using research process as a base, analyze problems and develop 
individual learners and operation research for developing students individually 

 
0308473 การวจัิยในช้ันเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Research 

 แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  บทบาทครูในฐานะนกัวิจยั การใช้และผลิตงานวิจยัในชั้นเรียน รูปแบบและ
กระบวนการวิจยัในชั้นเรียน ก าหนดปัญหาวิจยัชั้นเรียน การออกแบบการวิจยัและการพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุป
ผลการวิจยั การท าเคา้โครงและรายงานการวิจยั การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และฝึก
ปฏิบติัออกแบบการวจิยัในประเด็นปัญหาการเรียนการสอนท่ีสนใจ 
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Concepts, principles, theories and guided practice in research ; research methodology related 
to learners’ learning development; teachers’ roles as researchers; use and product of classroom research ; 
model and classroom research process; determining classroom research problems ; research design and 
innovative learning development for learners problem solving and development; tools and data collection 
methods; data analysis and research conclusion; research proposal and report; use of research finding 
practice of research design  in interesting learning and teaching problems   

 

0308481 การประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Public Relations 

แนวคิดทฤษฎีและหลกัการประชาสัมพนัธ์การก าหนดยุทธศาสตร์การวางแผนด าเนินงานการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาการออกแบบและผลิตส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

Concepts, theories and principles of pubic relations; strategic establishment; working plans; 
dissemination of information and activities of education; design and produce materials used in public 
relations 
 

0308482 ส่ือส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 
 Printed Media for Education 

ความหมาย ประเภทและบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อการศึกษาเคร่ืองมือ วสัดุการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพห์ลกัการออกแบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับการศึกษา 

Meaning, categories and roles of printed media for education, tools, materials of printed 
media, principles of clesuring printed media for education 

 

0308491 การวดัคุณลกัษณะ 3(2-2-5) 
 Attribute Measurement 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการวดัคุณลกัษณะการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากหลกัสูตร
ฝึกปฏิบติัการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและการปฏิบติัการวดัคุณลกัษณะ  

 Concept, theory and principles of attributes measurement, course desirable analysis, and 
practicing measurement tools construction and quality validation 
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0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 )0-18-0(  
 Professional Practicum 1 

ปฏิบติัการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช ้จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในสาขาวชิาเอก  เลือกใช ้ผลิตส่ือและนวตักรรม
ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ วดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ น าผลการประเมินและศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียน  โดยจัดท าเค้า
โครงการวิจยัในชั้นเรียน ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาทางการศึกษา    

Teaching practicum of major subjects in institutions by integrating all knowledge, 
implementing learner-centered lesson plans in major subjects, selecting, making and using materials and 
innovation related to learning management by using technique and strategies in various patterns, measuring 
and evaluating learning outcomes to conduct research to solve problems or  develop learners by doing 
classroom research proposal ; doing other assigned tasks and learning to exchange and share knowledge  in 
educational seminar  

  
0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 )0-18-0(  
 Professional Practicum 2 

ปฏิบติัการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ จดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก เลือกใช้  ผลิตส่ือและ
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิคยุทธวิธีในการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ วดั
และประเมินผลการเรียนรู้ น าผลการประเมินและศึกษาวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาผูเ้รียน  บนัทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท ารายงานการวจิยัในชั้นเรียนและปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา    

Teaching practicum of major subjects in institutions by integrating all knowledge , 
implementing learner-centered lesson plans , selecting , making and using materials and innovation related 
to learning management by using technique and strategies in various patterns, measuring and evaluating  
learning  outcomes and conducting research to solve problems or develop learners, recording and  reporting 
self-learning management, making classroom research reports including doing other assigned tasks ; 
learning to exchange and share knowledge in educational  seminar   
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      3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
                3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
                          หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู  รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบจัดอาจารย์ผูส้อนจากทุกสาขาวิชาภายในคณะศึกษาศาสตร์และคณะร่วมผลิตครู               
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                3.2.2  อาจารย์ประจ า 
                           เป็นอาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
                3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
                            เป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเชิญมาเป็นคร้ังคราวและเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทัก ษิณ   ว่ าด้วยหลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ารแต่งตั้ ง อาจารย์พิ เศษ  พ .ศ . 2551  
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 
 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย การสังเกตการณ์สอน การมีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการจดัการเรียนรู้และทดลองใชใ้นชั้นเรียน 
(2) ก่อนปฏิบติัการสอนในสถานศึกษานิสิตต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูและ

วชิาเอกบงัคบั 
(3) การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา ประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนวิชาเอก               

ในสถานศึกษา ภายใตก้ารนิเทศของอาจารยนิ์เทศก์และครูพี่เล้ียง โดยเนน้การบูรณาการ การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือ นวตักรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้รียน สามารถเลือกการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยจดัท าบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมทาง
วชิาการ การวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียน และการปฏิบติังานครูนอกเหนือจากการสอน  

 

        4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงัน้ี 

(1) มีทกัษะการปฏิบติัการสอนวิชาเอกเต็มเวลาในสถานศึกษาและวิจยัในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้
ตามสภาพจริงตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

(2) มีทกัษะการฝึกปฏิบติัวิชาชีพในภาระงานอ่ืนนอกจากการสอน ตามกรอบการประกอบวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ไดอ้ยา่งมี
เหตุผล 

(4) มีมนุษยสัมพนัธ์มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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(5) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลามีความรับผดิชอบ  และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์รวิชาชีพครู  ตลอดจน
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานศึกษา 

(6) ตระหนกัและเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพครู 
4.2  ช่วงเวลา 

ขณะเรียนภาคทฤษฏีในระหวา่งเรียนไดมี้การเรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานศึกษา และในชั้นปีท่ี 5 
นิสิตปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาต่อเน่ือง 1 ปีการศึกษา  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 360 ชัว่โมง โดยมีชัว่โมง
สอนจริงไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 

      4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
การปฏิบติัการสอน และปฏิบติังานในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  การท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียนในสาขาวิชาเฉพาะ 1 เร่ือง 
หวัขอ้วจิยัในชั้นเรียนข้ึนอยูก่บับริบทสภาพจริง ทั้งน้ีจะตอ้งใหเ้สร็จส้ินในภาคเรียนท่ี 2 

5.2   ผลการเรียนรู้  
(1) มีความรู้ในกระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้   
(2) มีทกัษะในการท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
(3) มีคุณลกัษณะเป็นครูนกัวจิยั  

5.3  ช่วงเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 1  และภาคเรียนท่ี 2 

              5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

 5.5  การเตรียมการ  
 มีการจดัปฐมนิเทศก่อน ระหว่าง และหลงัการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  มีการจดัให้อาจารย์

นิเทศกท์ั้งวชิาชีพครูและวชิาเอกจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงจดัระบบอาจารย์พี่เล้ียง อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู วิชาเอกและผูบ้ริหาร            
ครูพี่เล้ียง เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและจนกระทัง่จบ
กระบวนการท าวจิยัในชั้นเรียนในสถานศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากรายงานความกา้วหน้าในการท าวิจยัในชั้นเรียน และประเมินผลจากผลส าเร็จของ

งานวจิยั โดยอาจารยนิ์เทศกว์ชิาชีพครู 
 
 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 40 - 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต  
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1. P = Personality = มีบุคลิกภาพดี 

  
 
 
 

1. มีการปฐมนิเทศนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
2. มีการตรวจสอบการแต่งกายและบุคลิกภาพของนิสิต

อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่การแต่งกาย 
ท่ีถูกตอ้งของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 

3. มีการปลูกฝังให้นิสิตให้ความส าคญักับการปฏิบติัตน    
ใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี 

4.  มีการบูรณาการโครงการพฒันานิสิต 
 

2. E = Encourage =  มีความกลา้ท่ีจะเผชิญ
กบัการเปล่ียนแปลง 
 
 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นเสริมสร้างให้นิสิต          
ไดมี้ความมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัส่ิงต่าง ๆ ในโลกความเป็นจริง 

2. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีนิสิตคิดโดยอิสระ       
ใหนิ้สิตฝึกความอดทนต่อส่ิงรอบตวั 

3. T = Teaching and Information 
Technology Skills = มีความสามารถในการ
สอนและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. การจดัการเรียนรู้ ทุกรายวิชาเน้นการส่งเสริมให้นิสิต
เป็นครูดีท่ีสอนเก่ง โดยเฉพาะในรายวิชาชีพครู และใช้ชุมชน
เป็นฐานในการพฒันา 

2. มีหอ้ง Microteaching ท่ีทนัสมยัใหนิ้สิตใชไ้ดทุ้กคน 
3. มีการจดัใหนิ้สิตทุกคนไดเ้รียนภาษาและคอมพิวเตอร์ 

4. C = Citizenship = มีความเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชาธิปไตย  
 
 

1. การจัด โครงก าร ท่ี ส่ ง เส ริมคว าม เ ป็นพล เ มื อง ดี               
ในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นโครงการท่ีนิสิตมีส่วนร่วม 

2. กระบวนการปลูกฝังทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นความ
เป็นพลเมืองดีของสังคม 

5. H = Humanized and Happiness = เป็น
มนุษยท่ีสมบูรณ์และมีความสุขในโลกแห่ง
การเปล่ียนแปลง 
 
 

          การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู ้เ รียนมีความสุขในโลก
ปัจจุบนั ภาคภูมิใจ ในสถาบนั มีความเขา้ใจบุคคลอ่ืน เข้าใจ
ตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทุกรายวิชาและกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวชิาชีพครู 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เก่ียวกับคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของ       

วชิาชีพครูและ ค่านิยมท่ีพึงประสงคส์ าหรับการสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียงและย ัง่ยนื 
(2) ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

ประเมิน  และน าความรู้เก่ียวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติและประกอบวชิาชีพ เพื่อสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียง ย ัง่ยนื และมีสันติสุข 

(3) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐาน
และจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดไวด้งัน้ี 

(1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และสะทอ้นความคิดดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และรายกลุ่มสู่การสร้างความเขา้ใจดว้ยตนเองผา่นการเขียนอนุทินสะทอ้นผลการเรียนรู้   

(2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การท ากิจกรรมกลุ่ม 
การจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 

(3) การเรียนรู้จากตน้แบบ เช่น กรณีตวัอยา่งบุคคลในสังคมหรือทอ้งถ่ิน ครูผูส้อน เพื่อน 
วทิยากร หรือบุคคลในประวติัศาสตร์ 

(4) การเรียนรู้ผ่านวฒันธรรมองค์กร ท่ีปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้      
ชั้นเรียนใหต้รงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(5) การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาโดยอาจารยผ์ูส้อน 
รวมทั้งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม         
เป็นตน้ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดว้ย 

(1) อาจารยป์ระเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิต เช่น การตรง
เวลาของนิสิตในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  

(2) อาจารยแ์ละนิสิตประเมินจากความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม    
ต่าง ๆ 

(3) นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ก่อนและหลงัการเรียน 
(4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตประเมินคุณธรรม จริยธรรมบณัฑิตจากการปฏิบติังาน 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความสัมพนัธ์ของวิชาพื้นฐานทางดา้นมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 

(2)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและวิชาต่างๆ  ไปใช้ในการ
ประกอบวชิาชีพครูและการด ารงชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3)  ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของศาสตร์สาขาวชิาเอกและวชิาต่างๆ  ท่ีมีต่อการ
ด ารงชีวติและประกอบวชิาชีพ 

(4) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน การวจิยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

(5) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีและ
หลักการท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอน  การวิจยัและกฎหมาย            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(6) ตระหนกัถึงคุณค่าของการน าความรู้เก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน การวจิยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไป
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียน 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ ประกอบดว้ย 
(1) การให้ภาพรวมความรู้ก่อนเขา้สู่เน้ือหาท่ีเรียน การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้

เดิมหรือความรู้จากศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสรุปความรู้ใหม่หลังจบบทเรียน โดยเลือกใช้วิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหา 

(2) การใช้วิธีจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัอย่างหลากหลายท่ีเหมาะสมตาม
เน้ือหาสาระ และจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้น
หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตใ์ชท้างปฏิบติัในบริบทจริง 

(3) การเรียนรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
โดยค านึงถึงทั้งการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีและการคงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่า 

(4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 
(5) การเรียนรู้ผา่นกระบวนการวจิยั ทั้งในรายวชิาท่ีศึกษาและการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

(1) นิสิตประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
(2) อาจารยป์ระเมินดว้ยการทดสอบยอ่ย ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาคเรียน 
(3) อาจารยป์ระเมินความเขา้ใจของนิสิตจากการสะทอ้นความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การน าเสนอปากเปล่า การตรวจผลงาน การแสดงออกระหวา่งการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ 
(4) อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เล้ียง และผูบ้ริหารสถานศึกษา ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงาน และการปฏิบติัของนิสิต 
 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัและกระบวนการคิดแบบต่างๆ 
(2)  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกับสังคม  วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวัและแกปั้ญหาต่างๆ ในการด ารงชีวติไดโ้ดยใชว้ถีิทางปัญญา 
(3) สามารถวเิคราะห์และใชว้จิารณญาณในการตดัสินเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน

และการพฒันาผูเ้รียน  และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวตักรรมไปใช้ในการพฒันาตนเอง  การจดัการเรียนการ
สอน และผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) ตระหนกัถึงคุณค่าของการใชว้ิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพ 
และการแกปั้ญหา 

 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ประกอบดว้ย 
(1) การเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   คิดอยา่ง

มีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(2) การเรียนรู้ผา่นกระบวนการวจิยั ทั้งในรายวชิาท่ีศึกษาและการท าวจิยัในชั้นเรียน 
(3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังานในวชิาชีพครู 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ประกอบดว้ย 

(1) นิสิตประเมินกระบวนการพฒันาความสามารถทางปัญญาของตน เช่น การสังเกต 
การตั้งค  าถาม การสืบคน้ขอ้มูล การคิดวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การสะทอ้นและส่ือความคิด เป็นตน้ 
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(2) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้ งการคิดท่ีเป็นนามธรรมและการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สังเกตพฤติกรรมการท างานของนิสิต ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนิสิต เป็นตน้ 

 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและ

สมาชิกในสังคม และหลกัการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 
(2) สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น

อยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
(3) เคารพในความแตกต่างและปฏิบติัต่อผูเ้รียน และเพื่อนร่วมงานดว้ยความเขา้ใจและ 

เป็นมิตร 
(4) ตระหนักถึงคุณค่าของการมีความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างเป็น

กลัยาณมิตร 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคล
และความรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

(1) การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ในลกัษณะกิจกรรมคู่ 
และกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ และการยอมรับในความแตกต่าง ในการ
เรียนรู้รายวชิาท่ีศึกษาในชั้นเรียน 

(2) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมสะทอ้นความคิด ความรู้สึกร่วมกบัผูอ่ื้น 
(3) การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติังานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

(1) อาจารยป์ระเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการท ากิจกรรมกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

(2) นิสิตประเมินตนเองโดยใชแ้บบประเมินกระบวนการกลุ่ม 



มคอ.2 ปริญญาตรี - 45 - 

(3) อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และผูบ้ริหารสถานศึกษา ประเมินตามสภาพจริง           
จากการปฏิบติัการสอนของนิสิต 
 

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยสีารสนเทศ    
และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน 

(2) สามารถใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยสีารสนเทศ และคณิตศาสตร์และสถิติ
พื้นฐานในการส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ตระหนกัถึงคุณค่าของการใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยสีารสนเทศ            
และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ในการส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ก าหนดไวด้งัน้ี 

(1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และการส่ือสารแบบ on-line ในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเอกและรายวิชาต่าง ๆ  

(2) การเรียนรู้จากตน้แบบในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และส่ือสาร เช่น จาก
ผูส้อน เพื่อน วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ   

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารน้ีอาจท าไดใ้น
ระหวา่งการสอน มีดงัน้ี 

(1) อาจารยป์ระเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงาน 
(2) อาจารยส์ังเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยรีะหวา่งกระบวนการเรียนรู้ 
(3) นิสิตสะทอ้นความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดเห็นผา่นเทคโนโลยใีนรูปแบบต่าง ๆ 
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2.6 ทกัษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้  การวดัประเมินผล  การจดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัใน
ชั้นเรียน 

(2) สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบติัการสอน  จดัการชั้นเรียน  วดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนได้
อยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(3) สามารถสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น 
มัน่คง ปลอดภยั  

(4) ตระหนกัถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน   
การวดัประเมินผล การจดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัในชั้นเรียน
มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 
  กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ท าไดใ้นระหวา่ง
การสอน มีดงัน้ี 

(1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการสอนของอาจารยด์ว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น การศึกษากรณีตวัอย่าง การสังเกตการณ์สอน การสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน การสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์    
การฝึกเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การผลิตส่ือประกอบการจดัการเรียนรู้ การทดลองสอน  เป็นตน้  

(2) การเรียนรู้จากตน้แบบ ไดแ้ก่ ผูส้อน เพื่อน ครูประจ าการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
(1) อาจารยส์ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และพฒันาการดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
(2) อาจารยป์ระเมินจากการน าเสนอผลงาน และการทดลองจดัการเรียนรู้ 
(3) นิสิตประเมินตนเอง  
(4) อาจารยนิ์เทศก ์ครูพี่เล้ียง และผูบ้ริหารประมวลและประเมินพฤติกรรมการสอน

และทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในมโนทศัน์เก่ียวกบัคุณธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ 

ค่านิยมท่ีพึงประสงคส์ าหรับการสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียงและย ัง่ยนื 
1.2 ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและสามารถวเิคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และ

น าความรู้เก่ียวกบัคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพครูและค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ปประยุกตใ์ชใ้น
การด ารงชีวติและประกอบวชิาชีพ เพื่อสร้างสรรคส์ังคมแห่งความพอเพียง ย ัง่ยนื และมีสันติสุข 

1.3 ตระหนักถึงความส าคญัของการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตามคุณธรรมพื้นฐานและ
จรรยาบรรณของวชิาชีพครู 

2. ความรู้ 
2.1 มีความ รู้ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ ของวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเอกและสาขาวิชาต่างๆ  ไปใช้ในการด ารงชีวิต

และประกอบวชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3  ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของศาสตร์สาขาวชิาเอกและสาขาวิชาเอกต่างๆ  ท่ีมีต่อการ

ด ารงชีวติและประกอบวชิาชีพ 
2.4 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการและการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน การวจิยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
2.5 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เก่ียวกบัแนวคิด  ทฤษฎีและหลกัการ       

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอน  การวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.6 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้เก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการท่ีเก่ียวข้องกับ
พฒันาการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การจดัการเรียนการสอน  การวิจยั  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัและกระบวนการคิดแบบต่างๆ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัสังคม  วฒันธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มและ

สามารถปรับตวัและแกปั้ญหาต่างๆ ในการด ารงชีวติไดโ้ดยใชว้ถีิทางปัญญา 
3.3 สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตดัสินเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนและ       

การพฒันาผูเ้รียน  และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวตักรรมไปใช้ในการพฒันาตนเอง   การจดัการเรียน       
การสอน และผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วิถีทางปัญญาในการด ารงชีวิต การประกอบวิชาชีพและ         
การแกปั้ญหา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและสมาชิก          

ในสังคม และหลกัการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 
4.2 สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี

ความสุข และมีประสิทธิภาพ 
 
4.3 เคารพในความแตกต่างและปฏิบติัต่อผูเ้รียน และเพื่อนร่วมงานดว้ยความเขา้ใจและเป็นมิตร 
4.4 ตระหนกัถึงคุณค่าของการมีความรับผดิชอบและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นกลัยาณมิตร 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน เพื่อการส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน 
5.2 สามารถใชภ้าษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานใน

การส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3 ตระหนกัถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณิตศาสตร์

และสถิติพื้นฐาน ในการส่ือสาร การเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน 
6. ทกัษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

6.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  การ
วดัประเมินผล การจดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ และการวจิยัในชั้นเรียน 

6.2 สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบติัการสอน  จดัการชั้นเรียน  วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และท าวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

6.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น มัน่คง 
ปลอดภยั  

6.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องกับการสอน   
 การวดัประเมินผล การจดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และการวิจยัในชั้น
เรียนมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวชิาเฉพาะ  
  ความรับผดิชอบหลกั       ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

วชิาชีพครู   

วชิาบังคบั                         

0308111  ความเป็นครู                         
0308231  ภาษาไทยส าหรับครู                          
0308232  ภาษาองักฤษส าหรับครู                         
0308241  จิตวทิยาการศึกษา                         
0308242  จิตวทิยาพฒันาการ                         
0308243  การแนะแนวเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 
                        

0308281  เทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อการศึกษา 

                        

0308310  การจดักิจกรรมลูกเสือและ
ยวุกาชาด 

                        

0308311  การสอนจุลภาคและ                                     
                ประสบการณ์วชิาชีพครู 
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รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
0308321  ปรัชญาการศึกษาและการ

พฒันาหลกัสูตร 
                        

0308361 การจดักระบวนการเรียนรู้
และการจดัการชั้นเรียน 

                        

0308381  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา   

                        

0308391 การวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา 

                        

0308410การประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

                        

                         
0308473  การวจิยัในชั้นเรียน                         
0308511 การปฏิบติัการสอนใน

สถานศึกษา 1 
                        

0308512 การปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา 2 
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รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

วชิาเลือก 
0308221  การศึกษาไทย                         
0308244 จิตวทิยาทัว่ไป                         
0308261 การศึกษาพิเศษ                         
0308262 การศึกษาตลอดชีวติ                         
0308263  การสอนซ่อมเสริม                         
0308264 การสอนการสืบเสาะหา

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
                         

0308265 การคิดทางคณิตศาสตร์                          
0308291 การประเมินทางการศึกษา                         
0308282  เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา                         
0308313  การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ความเป็นครู 
                        

0308 314  สงัคมวทิยาในพหุ
วฒันธรรม 

                        

0308315 สจัธรรมน าชีวติส าหรับครู                         
0308316 สงัคมไทยวพิากษส์ าหรับครู                           
0308317  กฎหมายการศึกษา                         
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รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
0308318  สมัมนาวชิาชีพครู                         
0308331 การอ่านบทความภาษา- 

องักฤษทางการศึกษา 
                        

  0308332 การเขียนภาษาองักฤษ 
ส าหรับครู 

                        

0308351 การบริหารหลกัสูตร                         
0308363  การศึกษากบัภูมิปัญญาไทย                         
0308364  ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์

ส าหรับครู 
                        

0308365  การพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์

                        

0308366  การส่งเสริมสุขภาพ ใน
สถานศึกษา 

                        

0308368 การสอนสมรรถนะทาง
วทิยาศาสตร์ 

                        

0308369  การออกแบบปฏิบติัการ
ฟิสิกส์เพื่อการคิดวเิคราะห์ 

                        

0308382  นวตักรรมการศึกษา 
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รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
0308383  ส่ือสารมวลชนเพื่อ

การศึกษา 
                        

0308391  การวดัและประเมินผล
ทางการศึกษา 

                        

0308392  การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

                        

0308393  การประเมินตามสภาพจริง                         
0308411  ภาวะผูน้ าทางการศึกษา                         
0308412  การบริหารการศึกษา                         
0308431  ภาษาและวฒันธรรมมลายู

พ้ืนฐานส าหรับครู 
                        

0308432  การน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษส าหรับครู 

                        

0308433  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ในชั้นเรียนภาษาองักฤษ 

                        

0308462  การจดัการชั้นเรียน                         
0308471  การวจิยัทางการศึกษา 
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รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทกัษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและเทค-
โนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 
0308472  การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล 
                        

0308481  การประชาสมัพนัธ์                         
0308482  ส่ือส่ิงพิมพเ์พ่ือการศึกษา                         
0308491  การวดัคุณลกัษณะ                         
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตอ้งมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึง

จะได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นแบบระดบัขั้นกรณี
รายวชิาในหลกัสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดบัขั้นให้ใชส้ัญลกัษณ์แทน โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั
ทกัษิณวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2552 หมวดท่ี 5 (ภาคผนวก ข) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาชีพครูรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวดั
ผลสัมฤทธ์ิโดยมีการทวนสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 มีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบแต่ละรายวชิา 
2.2 มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิชาชีพครูและคณะกรรมการหน่วยฝึกสอน/ฝึกงานรับผิดชอบ

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวดัผลสัมฤทธ์ิโดยมีการทวนสอบในเร่ืองดงัน้ี 
(1) ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาต่าง ๆ  
(2) ตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 

2.3 มีคณะกรรมการประจ าคณะตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2.4 มีคณะกรรมการสภาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัช่วยตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี       
พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 8 (ภาคผนวก ง) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ก าหนดให้คณาจารยใ์หม่เขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใ์หม่ของมหาวิทยาลยั

ทกัษิณ 
1.2 ส าหรับคณาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต ใหมี้การจดัประชุมคณาจารยด์งักล่าวเพื่อท าความ

เข้าใจจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา การจดัการเรียนการสอนรวมถึงการพฒันานิสิตเพื่อให้
คณาจารยด์งักล่าวสามารถใหค้  าแนะน าแก่นิสิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1) คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมคณาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์

เพื่อพฒันาการสอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ือง มีการสนับสนุนด้านการท าวิจยั การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) ส่งเสริมให้คณาจารยพ์ฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีทนัสมยั
โดยไดรั้บความร่วมมือจากส านกัคอมพิวเตอร์ในการพฒันาส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใชป้ระกอบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและสร้างความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร  
 มีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์เสนอรายช่ือต่อคณะกรรมการประจ าคณะ    
เพื่อน าเสนอรายช่ือเขา้พิจารณาในคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ให้ความเห็นชอบวาระด ารง
ต าแหน่งคราวละ 5 ปี ท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทาง วตัถุประสงค ์บริหารจดัการ วางแผนด าเนินงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานหลกัสูตร โดยด าเนินการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 

(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ท่ีสอนในหมวดวิชาชีพครู เพื่อยืนยนัการจัด
ตารางสอนและการเตรียมความพร้อมในเร่ืองสถานท่ีเรียน  ส่ือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน                
ส่ือการสอน  

(2) เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่างๆ ให้คณะและคณาจารยท์ราบ 
เพื่อท าการปรับปรุงต่อไป 

(3) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มีการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินต่อนิสิตหน่ึงคนต่อปี และมีการค านวณงบประมาณรายได้จาก

ค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิต ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินการ 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
 

อาคาร จ านวนห้อง/ข้อมูลครุภัณฑ์ประจ าห้อง/ส่ือการเรียนรู้ 
1 .อาคารคณะศึกษาศาสตร์  หอ้งบรรยายจ านวน 5 หอ้ง มีโปรเจตเตอร์และเคร่ืองขยายเสียง 

หอ้งปฏิบติัการ (Lab) 16 หอ้ง 
หอ้งแหล่งการเรียนรู้ 1 ห้อง 

2. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษา  1 หอ้ง   

3. อาคารเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษา 

หอ้งปฏิบติัการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  2  ห้อง  

4 .อาคารเรียนรวม  หอ้งบรรยายและหอ้งปฏิบติัการ  จ  านวน  13 หอ้ง  
มีโปรเจตเตอร์และเคร่ืองขยายเสียง  

5. สถานท่ีปฏิบติัการสอน โรงเรียนต่าง ๆ   
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 หอ้งการสอนจุลภาค  2  หอ้ง 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
          3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

อาจารยป์ระจ าต้องมีคุณวุฒิตรงกับอตัราท่ีตั้งไวแ้ละเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้ งน้ี     
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดใหมี้การสอบคดัเลือก อาจารยใ์หม่ ดงัน้ี 

(1)  สอบขอ้เขียน 
(2)  สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวชิาการ 
(3)  สอบสัมภาษณ์ (ส าหรับผูท่ี้สอบผา่นขอ้เขียน) 

          3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  และผูส้อน  จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ

สอน  ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑิตเป็นไป
ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
          3.3  คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  

มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมสอนในบางหัวขอ้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือ
ประสบการณ์จริง 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรใหต้รงตามภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ โดยคณะกรรมการคดัเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขนัท่ีประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยขอ้สอบใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง และเจตคติต่องาน 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานตาม

ต าแหน่งหนา้ท่ี 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

(1) ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา จดัใหมี้การปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อจดัให้นิสิตไดพ้บอาจารย์
ท่ีปรึกษาทางวชิาการ 

(2) ก าหนดใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการระบุและแจง้เวลาใหนิ้สิตเขา้พบเพื่อใหค้  าปรึกษา 
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5.2   การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตท าค าร้องผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและเสนอตามล าดบัขั้นถึงผูมี้อ  านาจในการตดัสินในแต่ละ ค าร้อง 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ใหมี้แผนการศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคมและผูใ้ชบ้ณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสูตร เพื่อ

ใชเ้ป็นขอ้มูลโดย 
6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 
6.2  มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม 

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2  ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด    ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
ใน มคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรียนการสอน 

X X X X X X 

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

X X X X X X 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาวชิาการ  
     และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

11.ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X X 

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  
3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     X 

 
หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

(1) ก าหนดให้คณาจารย์เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาท่ีสอน (มีรายละเอียดของแผน  
กลยทุธ์และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวชิาในแต่ละปีการศึกษา) 

(2) ประชุมร่วมของคณาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรเพื่ อแลกเป ล่ียนความคิดเห็นและ 
ขอค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยุทธ์การสอน 

(3) สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากบักลุ่มนิสิต ระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

(4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 
1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยกลุ่มงานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา 

(2) อาจารยผ์ูส้อนท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยแจกแบบประเมินให้กบั
นิสิตในแต่ละรายวชิาก่อนส้ินภาคการศึกษา เพื่อใชเ้ป็นผลป้อนกลบัในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูรั้บผิดชอบในการติดตามขอ้มูล  

2.2  โดยผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
ประเมินโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

              2.3  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทีป่รึกษาหรือจากผู้ประเมิน 
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางการศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7   

โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดี 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลกัสูตร กรณีท่ีพบปัญหาสามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดท้นัทีซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงยอ่ยซ่ึง
ท าไดต้ลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบบันั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งน้ี เพื่อให้หลกัสูตรทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือกระท าก่อน 5 ปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของสภา
วชิาชีพคุรุสภา 

 
เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก  ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหวา่ง หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ 

วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กบั หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ 
วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
 ตารางเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงระหว่าง  
หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวชิาเฉพาะ  
วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

กบั  
หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวชิาเฉพาะ  

วชิาชีพครู  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของตวัแทนองค์กรวชิาชีพคุรุสภา 
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ตารางผล การเปลีย่นแปลงระหว่าง หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  กบัหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวชิาเฉพาะ  
วชิาชีพครู  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของตัวแทนองค์กรวชิาชีพคุรุสภา 

หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
1. ช่ือหลกัสูตร 
    หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ช่ือหลกัสูตร 
    หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ วชิาชีพครู  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามขอ้เสนอแนะของตวัแทนองคก์ร
วชิาชีพคุรุสภา 

 
-เปล่ียนแปลง พ.ศ. ท่ีปรับปรุงหลกัสูตร 

2. ช่ือปริญญา 
- 

2. ช่ือปริญญา 
- 

-ไม่เปล่ียนแปลง 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ    

-ไม่เปล่ียนแปลง 

4. ปรัชญา 
    การศึกษาสร้างครูท่ี เพื่อสร้างสรรคส์งัคมการเรียนรู้ 

4. ปรัชญา 
    การศึกษาสร้างครูท่ีมีความรู้ตามมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อสร้างสรรค์
สงัคมการเรียนรู้ 

 

-เปล่ียนแปลง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า แ ล ะ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ของ
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

5. วตัถุประสงค์ 
     เพื่อผลิตบณัฑิตทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะดงัน้ี 
     1. มีความรู้และทกัษะในเชิงวชิาการ และวชิาชีพครู 
     2. มีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติังาน 
ในวชิาชีพ 
     3. มีทกัษะทางปัญญา มีกระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จริง        

5. วตัถุประสงค์ 
     เพื่อผลิตบณัฑิตทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะดงัน้ี 
     1. มีความรู้และทกัษะในเชิงวชิาการ และวชิาชีพครู 
     2. มีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติังาน 
ในวชิาชีพ 
     3. มีทกัษะทางปัญญา มีกระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จริง        

-ไม่เปล่ียนแปลง 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
     4. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรค ์
     5. มีความใฝ่รู้และสามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง       
     6.  สามารถสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและมีความรับผดิชอบ      
     7.  ปฏิบติัตนไดต้ามจรรยาวชิาชีพ บุคลิกภาพและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัความเป็นครูและการปฏิบติังานในวชิาชีพ 
     8. มีความตระหนกัในการพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสังคมการเรียนรู้   

     4. มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และสร้างสรรค ์
     5. มีความใฝ่รู้และสามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง       
     6.  สามารถสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและมีความรับผดิชอบ      
     7.  ปฏิบติัตนไดต้ามจรรยาวชิาชีพ บุคลิกภาพและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัความเป็นครูและการปฏิบติังานในวชิาชีพ 
     8. มีความตระหนกัในการพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมการเรียนรู้   

6. ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิาชีพครู  เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ ดงันี ้
 1. มาตรฐานความรู้ท่ี 1 ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 
 2. มาตรฐานความรู้ท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร 
 3. มาตรฐานความรู้ท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ 
 4. มาตรฐานความรู้ท่ี 4 จิตวทิยาส าหรับครู 
 5. มาตรฐานความรู้ท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 6. มาตรฐานความรู้ท่ี 6 การบริหารจดัการในชั้นเรียน 
 7. มาตรฐานความรู้ท่ี 7 การวจิยัทางการศึกษา 
 8. มาตรฐานความรู้ท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         ทางการศึกษา 
  9.  มาตรฐานความรู้ท่ี 9 ความเป็นครู 

ค าอธิบายรายวชิาชีพครู เป็นไปตามมาตรฐานความรู้ ดงันี ้
 1. มาตรฐานความรู้ท่ี 1 ความเป็นครู 
 2. มาตรฐานความรู้ท่ี 2 ปรัชญาการศึกษา 
 3. มาตรฐานความรู้ท่ี 3 ภาษาและวฒันธรรม 
 4. มาตรฐานความรู้ท่ี 4 จิตวทิยาส าหรับครู 
 5. มาตรฐานความรู้ท่ี 5 หลกัสูตร 
 6. มาตรฐานความรู้ท่ี 6 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  
 7. มาตรฐานความรู้ท่ี 7 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
 8. มาตรฐานความรู้ท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ- 
          ทางการศึกษา 
 9. มาตรฐานความรู้ท่ี 9 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 10. มาตรฐานความรู้ท่ี 10 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 11. มาตรฐานความรู้ท่ี 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
 
 
 

 -เปล่ียนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า แ ล ะ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ของ
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
 
 
0308191 ความเป็นครู     3(2-2-5) 
 Teacher’s Attributes 
 ศึกษาความส าคญั พฒันาการของวิชาชีพครู คุณลกัษณะ   
ความเป็นครู บทบาทหน้าท่ีภาระงานของครู คุณธรรมของครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  การสร้างเจคติ การวิเคราะห์และศรัทธาท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ ความรัก เมตตา ปรารถนาดีต่อผูเ้รียน มีความอดทน
และรับผิดชอบต่อวชิาชีพครู 

 วชิาบังคบั  
มาตรฐานความรู้ที ่1   ความเป็นครู  และ 
มาตรฐานความรู้ที ่11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
0308111  ความเป็นครู                                                           2(2-0-4) 
               Teacher’s Attributes 
               ความส าคญัพฒันาการของวชิาชีพครู คุณลกัษณะความเป็น
ครู บทบาทหน้าท่ีภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู หลกัธรรมาภิบาลและความซ่ือสตัยสุ์จริต เกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู การสร้างความกา้วหนา้และพฒันาวิชาชีพ
ครูอย่างต่อเน่ือง การสร้างเจตคติและศรัทธาต่อวิชาชีพครู การฝึก
ปฏิบติัวเิคราะห์เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
รอบรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพผูเ้รียน  มีจิตวิญญาณความเป็นครูและรับผิดชอบต่อ     
วิชาชีพครู ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละใหส้งัคม 
 
 
 
 

  
 
 
-เ ป ล่ี ยนแปลงห น่ วย กิตภาคป ฏิบั ติ และ
ค าอ ธิบายรายวิชา  เ พ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ของ
ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308292 การจดักจิกรรมลูกเสือยุวกาชาด   3(2-2-5) 
 Activities for Boy Scout and Girl Guides  
 ศึกษาประวติั ขอบข่าย วตัถุประสงค์และประโยชน์ของ
ลูกเ สือและยุวกาชาด หลักการของลูกเ สือและยุวกาชาด ฝึก
ปฏิบัติการมีวินัยและความเป็นระเบียบ พิธีเปิดและพิธีเปิดการ
ประชุมกองเคหพยาบาล การบ าเพญ็ประโยชน์ หลกัสูตรวิชาลูกเสือ
และยวุกาชาดในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 

0308310 การจดักจิกรรมลูกเสือและยุวกาชาด     2(1-2-3) 
 Activities for Boy Scout and Girl Guides 
 ประวติัขอบข่ายวตัถุประสงค์และประโยชน์ของลูกเสือ
และยวุกาชาด หลกัการของลูกเสือและยวุกาชาด ฝึกปฏิบติัการมีวินยั
และความเป็นระเบียบพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุมกองเคหพยาบาล 
การบ าเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรวิชาลูกเสือและ    ยุวกาชาดใน
โรงเรียน กิจกรรมลูกเสือและยวุกาชาด 

  -เปล่ียนแปลงหมวดวชิาเดิม คือ รายวชิาชีพครู
เลือก  เปล่ียนเป็นรายวชิาชีพครูบงัคบั  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑก์ารรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

 

0308392 ประสบการณ์วชิาชีพครู   2(0-4-2) 
 Teacher Experiences 
 ศึกษางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครูและการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษาในประเทศไทย บทบาทครู พฤติกรรมนกัเรียน แนว
ทางการเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบติั การออกแบบ
กิจกรรม และนวตักรรมส่ือการจดัการเรียนรู้ และปฏิบติัการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

0308311   การสอนจุลภาคและประสบการณ์วชิาชีพครู        2(1-2-3) 
                Microteaching and Teacher Experiences  
                ฝึกทกัษะการจดัการเรียนรู้ระหวา่งเรียน การแกปั้ญหาการ
จดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองทั้งการสอนแบบเด่ียวและแบบ
ทีม ฝึกสงัเกตวเิคราะห์สงัเคราะห์ประเมินผล เสนอแนะแนวทางเพื่อ
พฒันาการจัดการเรียนรู้และศึกษางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู      
การออกแบบเคร่ืองมือวดัผล การตรวจให้คะแนนและตดัสินผลการ
เรียน การสอนภาคปฏิบติัและการให้คะแนน การจดัการศึกษาบูรณา
การความรู้ ปฏิบัติการสอนประสบการณ์วิชาชีพครู วางแผนศึกษา
ผูเ้รียน สงัเกต สมัภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ น าเสนอผล
การศึกษาวิจัยแก้ปัญหาผู ้เรียนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช ้ฝึกจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย สามารถปฏิบติัการสอน 
ออกแบบทดสอบวดัและประเมินผลผูเ้รียน เพื่อพฒันาความเป็นครู
มืออาชีพ 

 เปล่ียนแปลงหน่วยกิตภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

และปรับรายวชิาเดิม 2 รายวิชา เพื่อเป็นวิชาชีพ

ครูบังคับ โดยน ามารวมกันเป็น 1 รายวิชา  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการ      

คุรุสภา 

 
0308336 การสอนจุลภาค  2(1-2-3) 
 Micro Teaching  
 ฝึกปฏิบติัทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญัส าหรับครู  
การแกปั้ญหา การจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลองรายบุคคล ทั้ง
การสอนแบบเด่ียวและแบบทีม ฝึกสงัเกต วเิคราะห์ สงัเคราะห์ 
ประเมินผล เสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
และปฏิบติังานครู 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308594 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1    6(0-18-0) 
 Teaching Profession Practicum in School 1 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้
ทั้ งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจัดท า
แผนการจัดการ เ รียน รู้ ท่ียึดผู ้เ รี ยนเป็นส า คัญ ปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เลือกใช ้ ผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิคและยทุธวิธีในการจดัการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมิน
มาพฒันา การจดัการเรียนรู้ บนัทึกและรายงานผล  การจดัการเรียนรู้
ของตนเอง ท าเค้าโครงการวิจัยในชั้ นเ รียนเพ่ือพัฒนาผู ้เ รียน 
ตลอดจนเขา้ร่วมการสมัมนาทางการศึกษา 

0308511 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                      6 )0-18-0(  
               Professional Practicum 1 
               ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดมาใช ้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก  เลือกใช ้ผลิตส่ือ
และนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิค
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ วดัและประเมินผล
การเรียนรู้ น าผลการประเมินและศึกษาวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาหรือพฒันา
ผูเ้รียน  โดยจดัท าเคา้โครงการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ในการสมัมนา
ทางการศึกษา    

- เปล่ียนแปลงรหัสรายวิชาและค าอธิบาย 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา 

 

0308594 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2    6(0-18-0) 
 Teaching Profession Practicum in School 2 
 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  โดยการบูรณาการความรู้
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาและจดัท าแผน  
การจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ปฏิบติัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ เลือกใช้ ผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิคและยทุธวธีิในการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่าง 
ๆ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาพฒันา การ
จดัการเรียนรู้ บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท า
รายงานการวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนฉบบัสมบูรณ์ ตลอดจน
เขา้ร่วมการสมัมนาทางการศึกษา 

0308512 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                      6 )0-18-0(  
               Professional Practicum 2 
              ปฏิบติัการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยการบูรณาการ
ความรู้ทั้ งหมดมาใช้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก เลือกใช ้ 
ผลิตส่ือและนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โดยการใช้
เทคนิคยทุธวธีิในการจดัการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ วดัและประเมินผล
การเรียนรู้ น าผลการประเมินและศึกษาวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาหรือพฒันา
ผู ้เรียน  บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ท า
รายงานการวิจยัในชั้นเรียนและปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ในการสมัมนาทางการศึกษา    

- เปล่ียนแปลงรหัสรายวิชาและค าอธิบาย 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
 
0308321 การพฒันาหลกัสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีการศึกษา ประวติัความ
เป็นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย ทฤษฏีหลักสูตร องค์ประกอบและประเภทของ
หลกัสูตร รูปแบบและกระบวนการพฒันาหลกัสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชั้นของหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร 
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานความรู้ที ่2 ปรัชญาการศึกษาและ  
มาตรฐานความรู้ที ่5 หลกัสูตร    
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร              3(2-2-5) 
               Education Philosophy and Curriculum Development  
              ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม ประวติัความเป็นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา ทฤษฎีหลกัสูตร องคป์ระกอบและประเภทของหลกัสูตร 
แนวคิดและหลกัการจดัท าหลกัสูตร รูปแบบและกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรมาตรฐาน การน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินหลกัสูตร 
ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อเสริมสร้างการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์หลกัสูตร ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้และพฒันาสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
เก่ียวกบัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 

- เปล่ียนแปลงช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการคุรุ

สภา 

 

 
0308211 ภาษาไทยส าหรับครู   2(1-2-3) 
 Thai Language for Teacher 
 ฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาไทย 
เพ่ือการส่ือความหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู 

มาตรฐานความรู้ที ่3 ภาษาและวฒันธรรม    
0308231 ภาษาไทยส าหรับครู                                                           2(1-2-3) 
               Thai Language for Teacher 
             การใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู วฒันธรรมกับ
การใชภ้าษาไทยเพื่อการเป็นครูและการส่ือความหมายอย่างถูกตอ้ง
ในการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติในสงัคมพหุวฒันธรรม 

 
 
-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการ      
คุรุสภา 
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0308212 ภาษาองักฤษส าหรับครู  2(1-2-3) 
 English Language for Teacher 
 ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การ อ่ านและการ เ ขี ยน
ภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือความหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู 

0308232 ภาษาองักฤษส าหรับครู                                        2(1-2-3) 
                English Language for Teacher 
             การใชภ้าษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ดา้นการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน  ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพครู วฒันธรรม
กบัการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือความหมายอยา่งถูกตอ้งในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติในสงัคมพหุวฒันธรรม 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ
รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการ      
คุรุสภา 

 
0308241 จติวทิยาการศึกษา      2(2-0-4) 
 Educational Psychology  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผูเ้รียน เชาวปั์ญญาและ
ความถนัด ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความบกพร่อง ในการเรียนรู้ การจูงใจ การส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้รียนและกลยทุธ์เชิงจิตวทิยาในการจดัการชั้นเรียน 

มาตรฐานความรู้ที ่4 จติวทิยาส าหรับครู 
0308241   จติวทิยาการศึกษา                                                 2(2-0-4) 
               Educational Psychology    
               ความหมาย ความส าคญัของจิตวทิยาการศึกษาและจิตวิทยา
การเรียนรู้ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เชาวน์ปัญญาและความถนดั 
สมองกบัการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ความบกพร่องในการเรียนรู้ การจูงใจและกลยุทธ์เชิง
จิตวิทยาในการจดัชั้นเรียน เพื่อสามารถใชจิ้ตวิทยาในการท าความ
เขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  

 
-เป ล่ียนแปลงค าอ ธิบายรายวิชา  เพื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

0308242 จติวทิยาพฒันาการ     2(2-0-4) 
 Developmental Psychology          
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของจิตวิทยาพฒันาการ 
จิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรมของคนวยัต่าง ๆ และการส่งเสริม
พฒันาการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่คนทุกวยั 

0308242 จติวทิยาพฒันาการ                                                 2(2-0-4) 
                Developmental Psychology 
               ความหมาย ความส าคญัของจิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยา
พฒันาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรมของคนในวยั
ต่ า ง  ๆ  การ ส่ง เส ริมพัฒนาการให้แ ก่คนทุกวัย  และพัฒนา
ความสามารถของผูเ้รียน ตามช่วงวยั อยา่งเตม็ศกัยภาพ                    

-เป ล่ียนแปลงค าอ ธิบายรายวิชา  เพื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308243 การแนะแนวเพ่ือพฒันาผู้เรียน  2(2-0-4) 
 Guidance for Student Development 
 ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ของการแนะแนว วิวฒันาการของการ
แนะแนวทั้งในและต่างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษา
ในปัจจุบัน บริการท่ีส าคญัของการแนะแนว การน าหลกัการแนะ
แนวไปใช้ในการจัดบริการแนะแนวและจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียน 

0308243  การแนะแนวเพ่ือพฒันาผู้เรียน                               2(2-0-4) 
                Guidance for Student Development  
                หลกัเบ้ืองตน้ของการแนะแนว วิวฒันาการของการแนะ
แนวทั้ งในและต่างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษาใน
ปัจจุบนั  บริการท่ีส าคญัของการแนะแนว การน าหลกัการแนะแนว
ไปใชใ้นการจดับริการแนะแนวและจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือพฒันา
ผูเ้รียนการให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เป ล่ียนแปลงค าอ ธิบายรายวิชา  เพื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
พ.ศ.2557 ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
0308331 การจดักระบวนการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Learning Process Organization 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบ         
การเรียนรู้ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนการออกแบบและ  
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้
แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้และการผลิตส่ือ 
การพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้ และการ
ประเมินการเรียนรู้เพ่ือสามารถออกแบบการเรียนรู้ และจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนและสามารถจ าแนกระดบัการเรียนรู้
จากการประเมินผล 

มาตรฐานความรู้ที ่6 การจดัการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน
0308361 การจดักระบวนการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
                Learning Process Organization and Classroom  
               Management 
               แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ การสอน การจัดการชั้นเรียน 
วินัยและการพฒันาวินัยนักเรียน  รูปแบบการเรียนรู้ การบริหาร
จดัการในชั้นเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน การประสานประโยชน์ใน
การจดัการชั้นเรียน การสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเป็นราย
กรณี ฝึกแกปั้ญหาการจดัการชั้นเรียนโดยใชก้ระบวนการวิจยั การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์   คิด
สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาของผูเ้รียน   การออกแบบและการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู้แบบยึด
ผูเ้ รียนเป็นส าคัญ การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวมการใชแ้ละการผลิตส่ือ การพฒันา
นวตักรรมการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้และสามารถน า
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการในชั้ น เ รียนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศในชั้ นเรียนเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ 
การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา และการประเมินการเรียนรู้
เพ่ือสามารถออกแบบการเรียนรู้และจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและสามารถจ าแนกระดบัการเรียนรู้จากการประเมินผล 
 

 

-เปล่ียนแปลงหน่วยกิตภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

และปรับรายวชิาเดิม 2 รายวิชา เพื่อเป็นวิชาชีพ

ครูบังคับ โดยน ามารวมกันเป็น 1 รายวิชา 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการ      

คุรุสภา 

 

0308462 การจดัการช้ันเรียน    2(1-2-3) 
 Classroom Management   
 ศึกษาแนวคิดการจัดการชั้นเรียน วินัย และการพฒันา
วินัยนักเรียน การบริหารจดัการในชั้นเรียนเทคนิคการคุมชั้นเรียน 
การประสานประโยชน์ในการจดัการชั้นเรียน สงัเกต วเิคราะห์ปัญหา
ในชั้นเรียนเป็นรายกรณี และฝึกแกปั้ญหาการจดัการชั้นเรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั สามารถน านวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นการบริหาร
จดัการในหอ้งเรียน 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308335 การสอนเฉพาะสาขา      3(2-2-5) 
 Teaching Specific Subject  
 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
จดัการเรียนรู้ตามรายวิชาเฉพาะสาขา การท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
การวดัและประเมิน การสอนซ่อมเสริมและฝึกปฏิบติัการสอนวิชา
เฉพาะสาขา   

0308461 การสอนเฉพาะสาขา                                               2(1-2-3) 

                Teaching Specific Subject 
                วิเคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิธีการจดัการ
เรียนรู้ตามรายวิชาเฉพาะสาขา การท าแผนการจดัการเรียนรู้ การวดั
และประเมิน การสอนซ่อมเสริม และฝึกปฏิบติัการสอนวชิาเอก 

-เปล่ียนแปลงรหสัวชิา  จ านวนหน่วยกิต  และ

ค าอธิบายรายวชิา  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานและเกณฑก์ารรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบตัรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ของ

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา  

 
 
0308471 การวจิยัทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Research 
 ศึกษาแนวคิด หลกัการทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางการศึกษาในปัจจุบนั การก าหนดปัญหา
การวิจยั การศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดรูปแบบ 
กรอบแนวคิดการวิจยั การออกแบบการวดั ตวัแปร การสุ่มตวัอย่าง 
การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผล และการอภิปรายผล 
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติ    
การวจิยั คน้ควา้และศึกษางานวจิยัในการพฒันา กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบติัการวจิยั น าเสนอโครงร่างการวจิยั ผลการวจิยั 

มาตรฐานความรู้ที ่7  การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
0308473  การวจิยัในช้ันเรียน                                                3(2-2-5)                                                                         
                Classroom Research  
                แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย  
ระเบียบวิธีวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เ รียน  
บทบาทครูในฐานะนักวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยในชั้ นเรียน 
รูปแบบและกระบวนการวจิยัในชั้นเรียน ก าหนดปัญหาวิจยัชั้นเรียน 
การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ
แกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั การท าเคา้โครงและรายงาน
การวจิยั การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และฝึก
ปฏิบติัออกแบบการวจิยัในประเด็นปัญหาการเรียนการสอนท่ีสนใจ 
 

 
 -ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของตวัแทนองคก์ร
วิชาชีพคุรุสภา เพื่อให้สอดคลอ้ง ครบถว้น    
กบัสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วชิาชีพครู ดา้นการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
-เปล่ียนรายวิชา 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 
จากรายวชิาชีพครูเลือกเป็นรายวชิาชีพครูบงัคบั
แทนรายวชิา 0308471 การวจิยัทางการศึกษา 
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0308381 นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา     3(2-2-5)  
 Educational Innovation and Technology  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด  ทฤษฎี  ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ พัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ หลกัการออกแบบ การสร้าง การน าไปใช ้การประเมิน
และการปรับปรุงนวตักรรมทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
บทบาทและคุณค่าของนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีต่อการศึกษา 
วิ เคราะห์ปัญหาท่ี เ กิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ พฒันา เลือกใช ้ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรม
และเทคโนโลยี ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหา
และเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ฝึกปฏิบติั
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

มาตรฐานความรู้ที ่8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ- 
                                  ทางการศึกษา 
0308281 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการศึกษา                  2(1-2-3) 2(1-2-3) 
               Technology and Innovation for Education 
               บทบาท ความหมาย ความส าคญั แนวโน้มของเทคโนโลย ี
นวตักรรมการศึกษาและส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้ หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือความหมายดว้ยภาพ
และเสียง องค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการออกแบบและผลิตส่ือการ
เรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิธีระบบ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ พฒันา ใช ้ปรับปรุง และประเมินส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชา ช่ือรายวิชา จ านวน

หน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชา   เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง

ปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

พ.ศ.2557 ของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

 
  

0308213 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา   3(2-2-5) 
 Information Technology for Education 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
เครือข่ายและการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โปรแกรม
ประยกุตท่ี์ใชส้ าหรับการศึกษา ฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการออกแบบและพฒันา
สารสนเทศทางการศึกษา       

0308381 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา                        3(2-2-5) 3(2-2-5) 
               Information Technology for Education 
              ความรู้พ้ืนฐานเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างและเครือข่ายสารสนเทศ การจดัการระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการผลิต เลือก และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการ ส่ือสารและการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้

-เป ล่ียนแปลงรหัสวิชา  ช่ือรายวิชา  และ

ค าอธิบายรายวิชา   เ พ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษา พ.ศ.2557 ของ

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ พฒันา และปรับปรุงสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสาร และสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

 
0308351 การวดัและประเมนิผลทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทาง 
การศึกษา การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินตาม
สภาพจริง การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผล และประเมินผล
การศึกษาชนิดต่าง ๆ ดา้นความรู้ ความคิด ดา้นคุณลกัษณะ และดา้น
การปฏิบติัการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การแปลความคะแนน  
การให้ระดับผลการเรียนรู้ทั้ งด้านการประเมินภาคทฤษฎีและ
ประเมินภาคปฏิบติั การน าผลการประเมินไปใชป้รับปรุง การจดัการ
เรียนรู้และหลกัสูตร ปฏิบติัการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความ
เป็นจริง 

มาตรฐานความรู้ที ่9 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
0308391 การวดัและประเมนิผลทางการศึกษา     3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
 หลักการและ เทคนิคการวัดและประเ มินผลทาง 
การศึกษา การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การประเมินตาม
สภาพจริง การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลชนิด
ต่าง ๆ ด้านความรู้ความคิด ด้านคุณลักษณะและด้านการปฏิบัติ  
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การแปลความหมายคะแนน การให้
ระดับผลการเรียนรู้ทั้ งด้านการประเมินภาคทฤษฎีและประเมิน
ภาคปฏิบัติ การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและการจัดการ
เรียนรู้และหลกัสูตร ปฏิบติัการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความ
เป็นจริง 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเกณฑ์การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงานเลขาธิการ      

คุรุสภา 

 

 
ไม่ม ี

มาตรฐานความรู้ที ่10 การประกนัคุณภาพการศึกษา  
0308410 การประกนัคุณภาพการศึกษา     2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance  
 หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ เคร่ืองมือท่ี
เก่ียวขอ้งในการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ระบบการประกัน

  
-เป็นรายวิชาชีพครูบังคับใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ตาม

มาตรฐานความรู้ตามเกณฑ์การรับรองการ

ขอรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานเลขาธิการ     

คุรุสภา 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
คุณภาพของหน่วยงานทางการศึกษา ปฏิบติัการจดัการคุณภาพ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้และการจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู     3(3-0-6) 
 Teacher’s Competency Enhancement   
 ศึกษาแนวคิดการพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพความ
เป็นครู บทบาทครูต่อการจดัการศึกษา  การปฏิบติัตนของครูในฐานะ
บุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าผูน้ าทางวชิาการ  และการสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  การวิเคราะห์ปัญหาของวิชาชีพครูและ
แนวโนม้การพฒันาวชิาชีพครู 

วชิาเลือก   
มาตรฐานความรู้ที ่1 ความเป็นครูและ 
มาตรฐานความรู้ที ่11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
0308312 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู     3(3-0-6) 
 Teacher’s Competency Enhancement  
 แนวคิดการพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
บทบาทครูต่อการจดัการศึกษาการปฏิบติัตนของครูในฐานะบุคคล
แห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการและการสร้างเจตคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพครู การวเิคราะห์ปัญหาของวชิาชีพครูและแนวโนม้การ
พฒันาวชิาชีพครู 

 
 
 
-เปล่ียนแปลงรหัสวิชา และค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 
 
  

0308395 สังคมวทิยาในพหุวฒันธรรม                              3(2-2-5) 
 Sociology in Multicultural Context 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุ
วฒันธรรม การศึกษาชุมชน ฝึกวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการ
สร้างความเขา้ใจและการยอมรับในเอกลกัษณ์และความแตกต่างทาง
วฒันธรรม  เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพสอดคลอ้งกบับริบท
ของพหุวฒันธรรมในชุมชน 

0308313 สังคมวทิยาในพหุวฒันธรรม     3(2-2-5) 
 Sociology in Multicultural Context 
 ความ รู้ พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุ
วฒันธรรม การศึกษาชุมชน ฝึกวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการ
สร้างความเขา้ใจและการยอมรับในเอกลกัษณ์และความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพสอดคลอ้งกบับริบท
ของพหุวฒันธรรมในชุมชน 
 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
ไม่ม ี 0308314 สัจธรรมน าชีวติส าหรับครู     3(2-2-5) 

 Truth of Life for Teachers   
 อธิบาย วเิคราะห์ประเด็นเก่ียวกบัสาระส าคญัความหมาย 
สัจธรรมน า ชีวิต  เ พ่ือการด ารง ชีวิตในสังคมแห่งความจ ริง 
จุด มุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตของมนุษย์ สภาพปัญหาของ
สังคมไทย การมองความจริงของชีวิตด้วยหลกัศาสนธรรมในการ
แกปั้ญหาชีวติ และประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนส าหรับครู 
 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 

ไม่ม ี 0308315 สังคมไทยวพิากษ์ส าหรับครู     3(3-0-6) 
 Critics in Thai Society for Teachers 
 วพิากษป์ระเด็นเก่ียวกบัพฒันาการดา้นประวติัศาสตร์ใน
ประเทศไทย การพฒันาการเมืองการปกครอง การพฒันาเศรษฐกิจ 
ความเช่ือทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต่ละยุคสมัย 
ตลอดจนแนวการพฒันาบนวถีิชีวติของตนเอง 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 

0308396 กฎหมายการศึกษา                                            3(3-0-6) 
 Education Laws 
 ศึ ก ษ า ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ ก ฎ ห ม า ย รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกาพระราชก าหนด 
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่เก่ียวกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์
กรณีตวัอยา่ง  การใชก้ฎหมายทางการศึกษา 

0308316 กฎหมายการศึกษา     3(3-0-6) 
 Education Laws 
 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนดพระราชบญัญติั
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัประกาศ ค าสั่ง
เก่ียวกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์กรณีตวัอยา่งการใช้
กฎหมายทางการศึกษา 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308397 สัมมนาวชิาชีพครู     3(1-4-4) 
 Seminar in Teacher Profession 
 สัมมนาเ ก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  แนวทางการ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและศาสตร์ทาง
การศึกษาใหม่ ๆ 

0308317 สัมมนาวชิาชีพครู     3(1-4-4) 
 Seminar in Teacher Profession 
 สัมมนาเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพครู  แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐานและศาสตร์ทาง
การศึกษาใหม่ ๆ 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

0308461 ภาวะผู้น าและบริหารการศึกษา     3(3-0-6)   
 Leaership and School Administration  
 ศึกษา ทฤษฏี และหลกัการบริหารจดัการ ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบการสร้างวฒันธรรมองค์กรใน
สถานศึกษา การสร้างทีมและมนุษยศาสตร์ในองค์กร  การติดต่อ 
ส่ือสารและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
และในชุมชน 

0308411 ภาวะผู้น าทางการศึกษา     3(2-2-5)   
 Educational Leadership 
 ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาทการเป็นผูน้ าของบุคลากรทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การพฒันาทักษะด้านมนุษย
สัมพนัธ์การติดต่อส่ือสารในองค์การ การเรียนรู้วฒันธรรมองคก์าร 
ฝึกปฏิบติัการเสริมสร้างบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผูน้ า 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชา  ช่ือรายวิชา  จ านวน

หน่วยกิต  และค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

ไม่ม ี 0308412 การบริหารสถานศึกษา     2(1-2-3) 
 School Administration 
                ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ คิดอย่างเป็นระบบ กา
สร้างวฒันธรรมองค์กรในสถานศึกษาและสร้างทีมและมนุษย
สัมพนัธ์ในองค์กร การติดต่อส่ือสารและการจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาเ พ่ือพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการจัดโครงการฝึกอาชีพและโครงการทางวิชาการใน
สถานศึกษาและในชุมชน 

-เป็นรายวิชาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ให้นิสิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย  
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
0308291 การศึกษาไทย                                                      3(3-0-6) 
 Thai Education 
 ศึกษาประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย 
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของหลักสูตร  วิสัยทัศน์  และ
แผนพฒันาการศึกษาไทย  วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและแนวโนม้การ
จดัการศึกษาไทย 

มาตรฐานความรู้ที ่2 ปรัชญาการศึกษา 
0308221 การศึกษาไทย     3(3-0-6) 
 Thai Education 
    ประวติัความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของหลักสูตรวิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทยวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวโน้ม     
การจดัการศึกษาไทย 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

ไม่ม ี มาตรฐานความรู้ที ่3 ภาษาและวฒันธรรม 
0308331 การอ่านบทความภาษาองักฤษทางการศึกษา     3(3-0-6)  
 Reading English Articles in Education 
 ฝึกอ่านงานเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ และ     
จบัใจความส าคญั อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน น าศพัท์และส านวนท่ี
เรียนรู้มาใชใ้นการอ่านงานเชิงวชิาการต่าง ๆ ทางการศึกษาได ้ 

 
-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 

ไม่ม ี 0308332 การเขียนภาษาองักฤษส าหรับครู     3(3-0-6)  
 English Writing for Teachers 
 หลกัการเขียนในบริบทต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับครู เน้น
การปรับทกัษะการเขียนให้เขา้กบัความหลากหลายของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
และเน้ืองานในสาขาวิชาชีพครู  การเขียนประวติัส่วนตวั ขอ้เสนอ
โครงการ รายงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างของ
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพครู 
 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308411 ภาษาและวฒันธรรมมลายูพื้นฐานส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Basic Malay Language and Culture for Teacher 
 ศึกษาพ้ืนฐานทางภาษาและวฒันธรรมมลายใูนสงัคมไทย   
ท่ีจ าเป็นส าหรับครู บทบาทครูในการด ารงไว้ซ่ึงความเป็นพหุ
วฒันธรรมและสนัติสุข ฝึกปฏิบติัภาษามลายสู าหรับครู 

0308431 ภาษาและวฒันธรรมมลายูพื้นฐานส าหรับครู     3(2-2-5) 
 Basic Malay Language and Culture for Teacher 
 พ้ืนฐานทางภาษาและวฒันธรรมมลายูในสังคมไทย        
ท่ีจ าเป็นส าหรับครูบทบาทครูในการด ารงไว้ซ่ึงความเป็นพหุ
วฒันธรรมและสนัติสุข ฝึกปฏิบติัภาษามลายสู าหรับครู 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

ไม่ม ี 0308432 การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษส าหรับครู     3(3-0-6)  
 English Presentation for Teachers 
 โครงสร้าง การใชค้  าศพัท ์ส านวนและภาษาท่ีใชใ้นการ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ รวมถึงทกัษะ  กลยทุธ์และวธีิการท่ีช่วย
ใหผู้เ้รียนน าเสนอเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
น าเสนอจริงในหวัขอ้หรือบทความทางการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 

ไม่ม ี 0308433 การคดิอย่างมวีจิารญาณในช้ันเรียน     3(3-0-6) 
 ภาษาองักฤษ 
 Critical Thinking in the Language Classroom 
 การพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ รู้จกัแยกแยะ
ขอ้มูล ข่าวสาร ปัญหา และวจิารณ์สถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวัไดอ้ยา่ง
รู้จกัใชเ้หตุและผล ในชั้นเรียนภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
0308244 จติวทิยาทัว่ไป     3(3-0-6) 
 General Psychology 
 ศึกษาแนวคิด หลกัการ และความรู้เบ้ืองตน้ทางจิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์  การเช่ือมโยงจิตวิทยา
พ้ืนฐาน  กบัจิตวิทยาการศึกษา  แนวโน้มการน าจิตวิทยาการศึกษา
ประยุกต์สู่การจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติผูเ้รียน  การ
ช่วยเหลือผูเ้รียนให้พฒันาศกัยภาพตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้รียน 

มาตรฐานความรู้ที ่4 จติวทิยาส าหรับครู 
0308244 จติวทิยาทัว่ไป     3(3-0-6) 
 General Psychology 
 แนวคิด หลกัการ และความรู้เบ้ืองตน้ทางจิตวิทยาเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการท าความเขา้ใจพฤติกรรมมนุษย ์

   
-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา ใหเ้หมาะสม 

 
0308322 การบริหารหลกัสูตร     3(3-0-6) 
 Curriculum Administration 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตรใน
สถานศึกษา  การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร การด าเนินการใชห้ลกัสูตร การก ากบั นิเทศ
ติดตามหลกัสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร วิเคราะห์
ปัญหาและปรับปรุงหลักสูตร วิ เคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการ
บริหารจดัการหลกัสูตรในสถานศึกษาตามความตอ้งการของผูเ้รียน
ทอ้งถ่ินและสงัคมในภาพรวม 

มาตรฐานความรู้ที ่5  หลกัสูตร 
0308351 การบริหารหลกัสูตร     3(3-0-6) 
 Curriculum Administration 
 รูปแบบและกระบวนการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา
การออกแบบหลักสูตร การพฒันาหลักสูตร การประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร การด าเนินการใช้หลักสูตร การก ากับนิเทศติดตาม
หลกัสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตร วเิคราะห์ปัญหาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร วิเคราะห์ปัญหาและแนวโนม้การบริหารจดัการ
หลกัสูตรในสถานศึกษาตามความตอ้งการของผูเ้รียนทอ้งถ่ินและ
สงัคมในภาพรวม 
 
 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
0308231 การศึกษาพเิศษ   3(2-2-5) 
 Special Education  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาพิเศษ ความส าคญัของการจัดการศึกษาพิเศษการคดั
กรองเด็กพิเศษ วิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ การจดัการกบั
พฤติกรรมผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็ก
ปกติและเด็กพิเศษ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

มาตรฐานความรู้ที ่6 การจดัการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรียน 
0308261 การศึกษาพเิศษ     3(2-2-5) 
 Special Education 
 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาพิเศษ ความส าคญัของการจดัการศึกษาพิเศษ การคดักรอง
เด็กพิเศษ วิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษการจัดการกับ
พฤติกรรมผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ การจดัการเรียนร่วมระหว่างเด็ก
ปกติและเด็กพิเศษ ฝึกปฏิบติัวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

0308232 การศึกษาตลอดชีวติ   3(2-2-5)   
 Lifelong Education   
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาตลอดชีวิต ความส าคญัของการจดัการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสาน
ระหวา่งการจดัการศึกษาในระบบกบัการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอธัยาศยั รูปแบบและกิจกรรมการจดั การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย   การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการความรู้ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้นอกระบบ การเรียนตาม
อธัยาศยั วเิคราะห์แนวโนม้การจดัการศึกษาตลอดชีวิต ฝึกปฏิบติัใน
สถานการณ์จ าลอง 

0308262 การศึกษาตลอดชีวติ     3(2-2-5) 
 Lifelong Education 
 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาตลอดชีวิต ความส าคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสาน
ระหวา่งการจดัการศึกษาในระบบกบัการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอธัยาศยั รูปแบบและกิจกรรมการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การจดัการความรู้ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้นอกระบบ การเรียนตามอธัยาศัย
วิเคราะห์แนวโน้มการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง 
 
 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 



81 
 

  

หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308233 การสอนซ่อมเสริม     3(2-2-5)   
 Remedial Teaching  
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน
ซ่อมเสริม ความส าคญัของการสอนซ่อนเสริมแนวทางการวินิจฉัย
ผูเ้รียน หลกัการ วิธีการและเทคนิคการสอนซ่อมเสริม การติดตาม
และประเมินผลการสอนซ่อมเสริม ฝึกปฏิบติัการวินิจฉัยผูเ้รียนและ 
การออกแบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 

0308263 การสอนซ่อมเสริม     3(2-2-5) 
 Remedial Teaching 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนซ่อม
เสริม ความส าคญัของการสอนซ่อนเสริม แนวทางการวินิจฉัยผูเ้รียน 
หลักการ วิธีการและเทคนิคการสอนซ่อมเสริม การติดตามและ
ประเมินผลการสอนซ่อมเสริม ฝึกปฏิบติัการวินิจฉัยผูเ้รียนและการ
ออกแบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

ไม่ม ี 0308264 การสอนการสืบเสาะความรู้ทางวทิยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 Scientific Inquiry Teaching 
 ความหมายของธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในดา้นความรู้
วิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการไดม้าซ่ึงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม
ความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม ใหนิ้สิตได้
เลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 

ไม่ม ี 0308265 การคดิทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
 Mathematical Thinking 
 ความหมาย และความส าคญัของการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ โครงสร้างการคิดทางคณิตศาสตร์ 
วิธีการทางคณิตศาสตร์ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติทาง
คณิตศาสตร์ ค าถามท่ีช่วยในการพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร์ การประเมินการคิดทางคณิตศาสตร์ 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหนิ้สิต
เลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308332 การศึกษากบัภูมปัิญญาไทย     3(2-2-5) 
 Education and Thai Wisdom  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับภูมิปัญญาไทย 
ความส าคญัและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ความเ ช่ือมโยงสัมผัสระหว่างการศึกษากับภูมิปัญญา การใช้
การศึกษาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดและอนุรักษ์  ภูมิปัญญาไทย 
การบูรณาการภูมิปัญญา ในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา วเิคราะห์
ปัญหาการศึกษากบัภูมิปัญญาไทย   

0308363 การศึกษากบัภูมปัิญญาไทย     3(3-0-6)     
 Education and Thai Wisdom  
 ความหมายความส าคญัขอบข่ายและกระบวนทศันข์อง
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ง
การศึกษากบัภูมิปัญญาการใชก้ารศึกษาเป็นแนวทางใน 
การถ่ายทอดและอนุรักษภู์มิปัญญาไทยการบูรณาการภูมิปัญญาใน
การศึกษา   

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชา  จ านวนหน่วยกิต  และ

ค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

0308333 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครู   3(2-2-5) 
 Art, Music and Dance for Teacher  
 ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ส าหรับครูระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจดัการเรียนรู้ด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ วเิคราะห์ปัญหาและการจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์  

0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครู     3(2-2-5) 
 Art, Music and Dance for Teacher  
 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับ
ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ วเิคราะห์ปัญหาและการจดัการเรียนรู้ดา้นศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์  

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

0308334 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์  3(3-0-6)  
 Creative Thinking Development   
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมรรถภาพของสมอง  การศึกษาลักษณะบุคคลท่ีมีค วามคิด
สร้างสรรค์  การจัดบรรยากาศ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมเพ่ือพฒันาความคิกสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติักิจกรรม
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์

0308365 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์     3(3-0-6)  
 Creative Thinking Development   
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมรรถภาพของสมอง  การศึกษาลักษณะบุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์  การจัดบรรยากาศ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ฝึกปฏิบติักิจกรรม
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์
 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกฬีาในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
 Health and Sport Promotion in Educational  
 Institution   
 ศึกษาแนวคิด หลกัการ วธีิการส่งเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายในสถานศึกษา ฝึกปฏิบติัการจดัส่ิงแวดลอ้ม การ
จดับริการสุขภาพ การจดักิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การ
จดักิจกรรมพลศึกษาและกีฬาในสถานศึกษา 

0308366 การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา     3(2-2-5) 
 Health Promotion in Education Institution 
 แนวคิด หลักการ การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา    
ฝึกปฏิบัติการจัดส่ิงแวดล้อม การจัดบริการสุขภาพ การบริหาร
จดัการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

ไม่ม ี 0308368 การสอนสมรรถนะทางวทิยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 Scientific Competency Teaching 
 ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
การส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบวัด
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในระดบัชาติและนานาชาติ  ปฏิบติัการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการวดัและประเมินผล
สมรรถนะทางวทิยาศาสตร์ 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหนิ้สิต
เลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 

ไม่ม ี 0308369 การออกแบบปฏิบัตกิารฟิสิกส์เพ่ือ     3(2-2-5) 
 การคดิวเิคราะห์ 
 Physics Laboratory Design for Analytical Thinking 
                 การคิดวิเคราะห์ในวิชาฟิสิกส์และทักษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์ ออกแบบการจดัการเรียนการสอนการปฏิบติัการฟิสิกส์
เพ่ือส่งเสริมการคิดวเิคราะห์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 
 

-เป็นรายวชิาชีพครูเลือกใหม่ท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือใหนิ้สิต
เลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
 
0308472 การวจิยัเพ่ือพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคล     3(2-2-5)  
 Research for Individual Learner Development   
 ศึกษาแนวคิดและความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล  วิธีการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ทั้งรายกรณี  และการ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน วิเคราะห์ปัญหา และแนวโน้มการ
พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

มาตรฐานความรู้ที ่7  การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
0308472 การวจิยัเพ่ือพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคล     3(2-2-5)  
 Research for Individual Learner Development   
 แนวคิดและความส าคัญในการพัฒนาผู ้เ รี ยนเ ป็น
รายบุคคล วธีิการพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ทั้งรายกรณีและการใช้
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพฒันา
ผู ้เ รียนเป็นรายบุคคลและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล 

 

-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

0308473 การวจิยัในช้ันเรียน     3(2-2-5) 
 Classroom Research  
 ศึกษาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัวิจยัในชั้นเรียน  บทบาท
ครูในฐานะนกัวจิยั รูปแบบและกระบวนการวจิยัในชั้นเรียน ก าหนด
ปัญหาวิจยัชั้นเรียน การออกแบบการวิจยัและการพฒันานวตักรรม 
การเรียนรู้เพ่ือแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน  เคร่ืองมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวิจยั และการเขียน
รายงานการวิจยั ฝึกออกแบบการวิจยั และเสนอเคา้โครงการวิจยัใน
ประเด็น ปัญหาการเรียน การสอนท่ีสนใจ 
 
 
 
 

0308471 การวจิยัทางการศึกษา     3(2-2-5) 
 Educational Research   
 แนวคิด หลักการทฤษฎีและระเบียบวิ ธีการวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางการศึกษาในปัจจุบนั การก าหนดปัญหา
การวิจยั การศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดรูปแบบ 
กรอบแนวคิดการวิจยั การออกแบบการวดั  ตวัแปร การสุ่มตวัอยา่ง 
การใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลและการอภิปรายผล 
การใชก้ระบวนการวจิยัในการแกปั้ญหาทางการศึกษา ฝึกปฏิบติัการ
วิจัย ค้นควา้และศึกษางานวิจัยในการพฒันากระบวนการจัดการ
เรียนรู้และปฏิบติัการวจิยั น าเสนอโครงร่างการวจิยั ผลการวจิยั 

  -ปรับปรุงตามข้อ เสนอแนะของตัวแทน
องค์กรวิชาชีพคุรุสภา  เพื่อให้สอดคล้อง 
ครบถว้น    กบัสาระความรู้และสมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู 
-เปล่ียนรายวชิา 0308471 การวจิยัทางการศึกษา 
จากรายวิชาชีพครูบังคบั มาเป็นรายวิชาเลือก
แทนรายวชิา 0308473 การวจิยัในชั้นเรียน  
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หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
ไม่ม ี มาตรฐานความรู้ที ่8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ- 

                                  ทางการศึกษา  
0308282 เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา     2(1-2-3) 
 Technology for Education 
 ทฤษฎี เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช ้ การประเมินและปรับปรุงส่ือ
และนวตักรรม ตลอดจนการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 
  -เป็นรายวชิาชีพครูเลือกท่ีเพ่ิมเติม  เพื่อใหนิ้สิต
เลือกไดอ้ยา่งหลากหลาย 

0308382 นวตักรรมการศึกษา     3(3-0-6) 
 Educational Innovation 
 ศึกษาแหล่งวิทยาการเก่ียวกับนวตักรรมการศึกษาเพ่ือ
สังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์นวตักรรมท่ีเป็นวิธีการ
และระบบท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้ งการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการและระบบใหม่ใน 
การแกปั้ญหาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี     

0308382 นวตักรรมการศึกษา     3(3-0-6) 
 Educational Innovation 
 แหล่งวิทยาการ เ ก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาเ พ่ือ
สังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด วิเคราะห์นวตักรรมท่ีเป็นวิธีการ
และระบบท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้ งการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการและระบบใหม่ใน 
การแกปั้ญหาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเฉพาะกรณี     

-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

0308383 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา  3(3-0-6) 
 Mass Communication for Education 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการและ
ประเภทของการส่ือสาร ทฤษฎีและแบบจ าลองการส่ือสาร องค์กร
ส่ือสารมวลชนในประเทศไทย ความส าคญั บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของส่ือสารมวลชนต่อการพัฒนา
การศึกษา แนวคิดในการเลือกใช้ส่ือสารมวลชน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา กรณีศึกษาการน าส่ือสารมวลชนมาสนบัสนุน

0308383 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา     3(3-0-6) 
 Mass Communication for Education 
 ความหมาย องคป์ระกอบ กระบวนการและประเภทของ
การส่ือสาร ทฤษฎีและแบบจ าลองการส่ือสาร องคก์รส่ือสารมวลชน
ในประเทศไทย ความส าคญั บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของส่ือสารมวลชนต่อการพฒันาการศึกษา แนวคิดใน
การเลือกใช้ส่ือสารมวลชน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
กรณีศึกษาการน าส่ือสารมวลชนมาสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 
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หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง 
หมายเหตุ 

(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
กิจกรรมทางการศึกษา 

0308481 การประชาสัมพนัธ์     3(3-0-6)  
 Public Relations  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการประชาสัมพันธ์  
การก าหนดยทุธศาสตร์  การวางแผนด าเนินงาน การเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาการออกแบบและผลิตส่ือท่ีใช้
ในการประชาสมัพนัธ ์

0308481 การประชาสัมพนัธ์     3(3-0-6) 
 Public Relations  
 แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์  
การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนด าเนินงาน การเผยแพร่ขอ้มูล 
ข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาการออกแบบและผลิตส่ือท่ีใช้
ในการประชาสมัพนัธ์ 

-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

0308482 ส่ือส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา    3(3-0-6)   
 Printed Media for Education 
 ศึกษาความหมาย ประเภทและบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์
เพ่ือการศึกษา เคร่ืองมือ วสัดุ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์หลกัการออกแบบ    
การผลิตส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับการศึกษา 

0308482 ส่ือส่ิงพมิพ์เพ่ือการศึกษา     3(3-0-6) 
 Printed Media for Education 
 ความหมาย ประเภทและบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือ
การศึกษา เคร่ืองมือ วสัดุ การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ หลักการออกแบบ   
การผลิตส่ือส่ิงพิมพส์ าหรับการศึกษา 

-เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวชิา  ใหเ้หมาะสม 

 

 
0308251 การประเมนิทางการศึกษา                                  3(2-2-5) 
 Educational Evaluation 
 ศึกษาแนวคิด หลกัการประเมินโครงการ การวดัผล 
รูปแบบในการวางแผน วธีิการ การก าหนดเกณฑ ์หลกัการตดัสิน
และการเขียนเคา้โครงการประเมินและการเขียน เคา้โครงการ
ประเมินโครงการทางการศึกษา 
 
 

มาตรฐานความรู้ที ่9 การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
0308291 การประเมนิทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Evaluation 
 แนวคิด หลกัการประเมินโครงการ การวดัผล  รูปแบบใน
การวางแผน  วิธีการ  การก าหนดเกณฑ ์ หลกัการตดัสินและการเขียน
เคา้โครงการประเมินและการเขียนเคา้โครงการประเมินโครงการทาง
การศึกษา 

 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 
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(ปรับตามผลการวิเคราะห์ของคุรุสภา/มคอ.) 
0308374 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล การเรียนรู้ตาม     3(2-2-5)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 Learning Measurement Instrument Development for 
                  a Specific Substance  
 บุรพวชิา : 0308351  
 ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือ วดัผลการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

0308392 การพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตาม     3(2-2-5) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 Learning Measurement Instrument Development  
 for a Specific Substance  
 บุรพวชิา : 0308391  
                  วิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

0308353 การประเมนิตามสภาพจริง    3(2-2-5) 
 Authentic Assessment 
 ศึกษาแนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมิน
ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบติั เน้นการฝึกปฏิบติัการออกแบบการประเมิน การก าหนด
เกณฑ ์ การประเมินและการสรุปผลการประเมิน 

0308393 การประเมนิตามสภาพจริง      3(2-2-5) 
 Authentic Assessment 
 แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบติั 
เน้นการฝึกปฏิบติัการออกแบบการประเมิน การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินและการสรุปผลการประเมิน 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 

0308451 การวดัคุณลกัษณะ     3(2-2-5) 
 Attribute Measurement  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการวัดคุณลักษณะ              
การวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์จากหลกัสูตร ฝึกปฏิบติัการ
สร้างและพิจารณาคุณภาพเคร่ืองมือวดัคุณลกัษณะ 

0308491 การวดัคุณลกัษณะ     3(2-2-5)
 Attribute Measurement  
 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการวดัคุณลกัษณะการวเิคราะห์
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์ากหลกัสูตร ฝึกปฏิบติัการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและการปฏิบติัการวดัคุณลกัษณะ 

-เปล่ียนแปลงรหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา  

ใหเ้หมาะสม 

 



 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัทักษิณ 

ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 

 


