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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธ0การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนิสิต
การพัฒนาคณาจารย0
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
คําสั่งแต9งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป=)
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย0ประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว9างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม9 พ.ศ. 2558 กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป=)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ขอบังคับคุรุสภาว9าดวยมาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และศึกษาศาสตร0 (หลักสูตร
สี่ป=) พ.ศ. 2562
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หน+า
1
8
17
80
118
120
121
125
127
130
134

189
193
235
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร0ร9วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร0
หมวดที่ 1 ข+อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25580221101538
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Art Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชื่อย9อ (ไทย)
: กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Art Education)
ชื่อย9อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Art Education)
3. วิชาเอก (ถ+ามี)
ไม9มี
4. จํานวนหน$วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม9นอยกว9า 134 หน9วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป=
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช+
หลักสูตรจัดการศึกษาเป[นภาษาไทย
5.4 การรับเข+าศึกษา
รับเฉพาะนักเรียนไทย
5.5 ความร$วมมือกับสถาบันอื่น
เป[นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให+ปริญญาแก$ผู+สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป=) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตร การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชา ศิลปศึกษา (5 ป=) หลักสูตรใหม9 พ.ศ. 2558
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ0 2562
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
6.4 เป^ดสอนภาคเรียนที่ 1 ป=การศึกษา 2562 เป[นตนไป
7. ความพร+อมในการเผยแพร$หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพร9คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร0และสาขาศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป=) พ.ศ. 2562 ในป=การศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได+หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูศิลปะ
8.2 นักวิชาการดานศิลปะ
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-39. ชื่อ นามสกุล ตําแหน$ง และคุณวุฒิของอาจารย#ผู+รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายชิโนรส รุ9งสกุล

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ
อาจารย0

2

นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล

อาจารย0

3

นางสาวธนิษฐา นันทาพจน0

อาจารย0

4

นายธีติ พฤกษ0อุดม

อาจารย0

5

นายจิรโรจน0 ศรียะพันธุ0

อาจารย0

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ค.ม.
ศป.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

จิตรกรรม
จิตรกรรม
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป`
ภาพพิมพ0
ศิลปศึกษา
นฤมิตศิลป`
ทัศนศิลป`
ทัศนศิลป`
จิตรกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร0
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2544
2538
2556
2547
2556
2553
2561
2559
2562
2556
2554

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.2 สถานศึกษาและองค0กรที่นิสิตฝcกประสบการณ0วิชาชีพครูและปฏิบัติการการสอน
11. สถานการณ#ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต+องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ#หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ0 การพัฒ นาที่เกิดขึ้นทั่วโลก และมีความเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ส9งผลกระทบกับการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะและการดํารงชีพในสังคมของ
บุคคลทุกช9วงวัย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห9งชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร0ชาติ ระยะ 20 ป= และความเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ปรากฏตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) รวมถึ งแผนการศึ กษาแห9 งชาติ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการศึ กษาของชาติ
พ.ศ. 2561 โดยระบุถึงความเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ประเทศไทยตองเผชิญในหลายบริบท ทั้งที่เป[นโอกาสและ
ขอจํากัดต9อการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมทักษะการเรียนรูของคนและระบบ ใหสามารถ
ปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมอนาคต ไดอย9างรูเท9าทันโลก วิทยาการและเทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาตองสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคส9วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ9งเนนการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหเป[นรากฐานที่แข็งแกร9งของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปeญญาและทักษะศตวรรษที่ 21
มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา รูรักษ0คุณค9าความเป[นไทยและ รูบริบทสากล โดยมุ9งหวังให
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การจั ดการศึกษาเป[น การศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถีการเรียนรูของคนไทย ใหเป[ น สังคมแห9งการเรียนรูและ
ร9วมกันสรางสรรค0นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งสาระสําคัญดังกล9าวไดนํามาใชพิจารณา
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู
กระบวนทัศน0ในการผลิตครูในปeจจุบัน จึงจําเป[นตองทบทวน และนําไปสู9การปรับเปลี่ยนนโยบาย
และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อรองรับการพัฒนาครูสู9สังคมอนาคต ใหไดครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคลองกั บ สภาพสั ง คม ดั ง ที่ รั ฐ บาลไดแถลงนโยบายเกี่ ย วกั บ การผลิ ต ครู เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ9านมา โดยมุ9งหวังใหสถาบันผลิตครูจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรผลิตครู 4 ป=ที่มี
คุณภาพตอบสนองความตองการของประเทศและสังคมส9วนรวม บัณฑิตครูตองมีค9านิยม คุณลักษณะความเป[น
ครู ความรู และปฏิ บัติ งานในหนาที่ ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะอย9างยิ่ งสามารถพั ฒ นาผู เรียนใหมี
สมรรถนะสู ง มี ความรูเท9 าทั น สั งคมและบริ บ ทโลก เป[ น พลเมื องที่ มีนั ยสํ าคั ญ ต9อการพั ฒ นาชุ มชนทองถิ่ น
ประเทศชาติและสังคมอนาคต
หลักสูตรศิลปศึกษามีกระบวนการเรียนรู มุ9งพัฒนา บูรณาการ ใหเกิดเป[นการศึกษาแบบบูรณาการ
จึงเป[นความสําคัญที่จะตองนําความรูต9าง ๆ มาบูรณาการ และพัฒนามนุษย0ที่สมบรูณ0ซึ่งตองประกอบไปดวย
ร9างกาย จิตใจ สติปeญ ญา ความรู คุ ณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒ นธรรม จากกระบวนการทางพหุ ปeญ ญา
การศึกษาในแนวคิดสหวิทยาการ บูรณาการผสมผสานศิลปะในลักษณะต9างๆ สัมพันธ0กับชุมชน สังคม ภู มิ
ปeญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และกระแสโลก
11.2 สถานการณ#หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ0หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเป[นในการวางแผนหลักสูตรไดคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปeจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสู9สังคมผูสูงอายุ ซึ่งเป[นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามต9อประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อ
สุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปeญญาทองถิ่นและแพทย0พื้นบาน สถานที่ท9องเที่ยวและการ
พักผ9อนระยะยาวของผูสูงอายุ การศึกษาจึงมีความสําคัญในการพัฒนาภูมิปeญ ญาทองถิ่นของไทยและนํามา
สรางมูลค9าเพิ่ม ซึ่งจะเป[นสินทรัพย0ทางปeญญาที่สรางมูลค9าทางเศรษฐกิจได แต9ในอีกดานก็จะเป[นภัยคุกคามใน
เรื่ องการเคลื่ อ นยายแรงงานที่ มี ฝ= มื อและทั กษะไปสู9 ป ระเทศที่ มีผ ลตอบแทนสู งกว9 า ขณะเดี ย วกั น การใช
อินเทอร0เน็ตช9วย ในการแพร9ขยายของขอมูลข9าวสารที่ไรพรมแดน ทําใหการดูแลและปiองกันเด็กและวัยรุ9นจาก
ค9 า นิ ย มที่ ไม9 พึ งประสงค0 เป[ น ไปอย9 า งลํ า บากมากขึ้ น ตลอดจนปe ญ หาการก9 อ การราย การระบาดของโรค
พันธุกรรมใหม9 ๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป[นตองมีหลักสูตรและ
การจั ด การเรี ยนรูที่ เนนการพั ฒ นาผู เรีย น แบบบู รณาการเพื่ อใหมี คุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค0 ตอบสนอง
ยุทธศาสตร0ชาติและความตองการ ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยการมีส9วนร9วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปลูกฝeงความรู ทักษะ
ค9านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตองเพื่อใหผูเรียนมีความรอบรู มีทักษะการคิด ดวยความรอบคอบ มีเหตุมี
ผล อันจะเป[นภูมิคุมกันในตัวที่ดี พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติที่มีความเป[นพหุวัฒนธรรมร9วมกัน และรวมทั้งเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลไดอย9างยั่งยืน
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การเรี ย นการสอนในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารกํ า หนดใหมี ส าระการเรี ย นรู ทางศิ ล ปะ
เป[ น องค0 ป ระกอบที่ สําคัญ เฉพาะดานและความเชี่ย วชาญซึ่งไดมีการพั ฒ นาตามความเจริญ ของการสื่ อสาร
และประเด็นสําคัญคือ การดําเนินชีวิตจะตองประสานดานความกาวหนาของสังคม ดานความคิดสรางสรรค0
และการสืบสานเอกลักษณ0ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งความตองการที่สอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรูโดย
กระบวนการเรียนรูสําหรับสังคมและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมจักตองบูรณาการการศึกษาใหสอดคลองกับ
บริบ ทสั งคมวั ฒ นธรรม กระบวนการเรีย นรู ในสั งคมพหุ วั ฒ นธรรมจํ า เป[ น จะตองบู ร ณาการศาสตร0 ต9 าง ๆ
แนวทางการจัดการเรียนรูจักตองประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา เป[นแนวทางการจัดการเรียนรูที่มี
ความจํ า เป[ น และสํ า คั ญ ต9 อ การพั ฒ นาสั งคม ประเทศชาติ โดยมี ก ารกํ า หนดความรู การแสวงหาความรู
การพัฒนา การประยุกต0ใชความรู การจัดการเรียนรูเชื่อมโยงกับชุมชน ที่จะก9อใหเกิดดุลยภาพ ของการบูรณา
การของสังคมและรากเหงาวัฒนธรรมของไทย โดยการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา ประกอบดวยประเด็นที่จะ
สนองตอบการพั ฒ นาทางดานศิ ลปะแก9สั งคมไทย มี กระบวนการเรียนรูที่ มีสาระสําคั ญ ของการศึกษาแบบ
พหุศิลปศึกษาในกระบวนการเรียนรูไดมีการพัฒนาจากแนวคิด ประกอบดวย 1. ฐานความรู 2. ฐานนักเรียน
3. ฐานชุมชนสังคม 4. ฐานอนาคต และ 5. ฐานจริยธรรม ทั้งนี้การเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรูมี
ความสําคัญ จําเป[นที่จะตองสรางโอกาสการเรียนรู และกระบวนการจัดการความรูที่ทันสมัย เหมาะสม บูรณา
การกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข+อ 11.1 และ 11.2 ต$อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ0 หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมขางตน จึงมีความ
จําเป[นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ผลิตครูดานการสอนศิลปศึกษา วัฒนธรรม
ภูมิปeญญาที่มีความรูความสามารถทางดานนี้โดยตรงที่สามารถออกไปปฏิบัติการสอนดานศิลปะเสริมสรางศิลป
นิสัยแก9นักเรียน ไดอย9าง ถูกตอง เหมาะสม เป[นหลักสูตรที่ไดมาตรฐานมีการเรียนรูสอดคลองกับ วัฒนธรรม
ภู มิปe ญ ญาของชาติ ซึ่งการพั ฒ นาหลั กสู ตร มีการบริห ารหลั กสูต รร9วมระหว9 างคณะศึกษาศาสตร0และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร0 โดยคณะศึกษาศาสตร0จะเป[นผูรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับเนื้อหาทางดานการสอนวิชาชีพครู
และเนื้ อหาที่ เกี่ ย วของกั บ การสอนศิ ล ปศึ กษาร9 ว มกั บ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร0 ส9 ว นคณะศิ ล ปกรรมศาสตร0
รับผิดชอบเนื้อหาเฉพาะทางดานศิลปะ และรับผิดชอบเนื้อหาวิชาการที่มีเนื้อหาทางศิลปะ ที่ประกอบดวยการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรู และการถ9ายทอด รวมทั้งการประยุกต0ใชความรู และมีการประสานความร9วมมือใน
การเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสรางสื่อการเรียน
การสอนกับสาขาวิชาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข+องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 เกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป[นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม มีความเป[นเลิศ
ทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน
12.2.2 ตอบสนองพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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12.2.3 พัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดานการประกอบอาชีพทางการสอน
ศิลปะ ผลิตครูศิลปะ นักวิชาการทางดานศิลปศึกษา และดานการประยุกต0ใชอาชีพทางศิลปะ
13. ความสัมพันธ#กับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ$มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน9วยกิต โดยแบ9งเป[น 2 กลุ9ม ดังนี้
1. วิชาบังคับ
จํานวน 18 หน$วยกิต
1.1 กลุ9มการใชภาษา
จํานวน 9 หน9วยกิต
1.2 กลุ9มบูรณาการ
จํานวน 9 หน9วยกิต
2. วิชาเลือก
จํานวน 12 หน$วยกิต
2.1 กลุ9มวิชาบังคับเลือก
จํานวน 3 หน9วยกิต
2.2 กลุ9มวิชาเลือก
จํานวน 9 หน9วยกิต
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ถ+ามี)
ไม9มี
13.1.3 กลุ$มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น (ถ+ามี)
ไม9มี
13.2 กลุ$มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให+ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต+องมาเรียน
ไม9มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) กําหนดใหอาจารย0ประจําที่สังกัดส9วนงานวิชาการและส9วนงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลั ยเป[ น ผูสอน ส9ว นหมวดศึกษาทั่ วไป(เลือก) (พื้ น ฐานวิชาชีพ) กําหนดให
อาจารย0 ประจํ าที่ สั งกั ดส9 วนงานคณะศึ กษาศาสตร0 ที่ ไดรั บมอบหมายจากมหาวิ ทยาลั ยเป[ น ผู สอน โดยมี ร อง
อธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดานวิชาการเป[นผูกํากับดูแล และฝjายวิชาการเป[นผูประสานงาน
13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 1) กลุ9มบูรณาการการเรียนรูกําหนดใหอาจารย0ประจําที่มีคุณวุฒิ
คุณ สมบัติตามเกณฑ0 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีและมีคุณสมบั ติตามเกณฑ0มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0 ศึกษาศาสตร0 พ.ศ. 2561 ที่สังกัดส9วนงานคณะศึกษาศาสตร0และคณะศิลปกรรม
ศาสตร0ร9วมเป[นผูสอนร9วม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาบูรณาการเนื้อหาวิชาเฉพาะและวิธี
สอนประกอบดวยผูบริหารงานวิชาการ และตัวแทนจากคณะศึกษาศาสตร0และคณะศิลปกรรมศาสตร0ร9วมทํา
หนาที่กํากับดูแลคุณภาพและการบูรณาการ (TPCK) รวมทั้งการพิจารณาเกณฑ0คุณวุฒิของอาจารย0ผูสอนตามที่
มคอ.1 กํ า หนดร9 ว มกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 ที่มีผลใชบังคับในปeจจุบัน 2) กลุ9มวิชาเอก กําหนดใหอาจารย0ประจําหลักสูตรหรืออาจารย0ประจําที่
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ไดรับ มอบหมายจากคณะศิล ปกรรมศาสตร0 ที่ มีคุณ วุฒิ เป[ นไปตามเกณฑ0 มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บปริญ ญาตรี
สาขาศิลปกรรมศาสตร0 พ.ศ. 2558 และ เป[นอาจารย0ผูสอน 3) กลุ9มวิชาชีพครู กําหนดใหอาจารย0สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร0ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามที่ระบุใน มคอ.1 สาขาครุศาสตร0/ศึกษาศาสตร0 พ.ศ. 2561 เป[นผูสอน
ภายใตการกํากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
14. ความร$วมมือทางวิชาการกับหน$วยงานอื่น
หน$วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต ที่มีความ 1. เครือข9ายสถานศึกษาร9วมพัฒนาวิชาชีพครู ร9วมกับคณะ
ร9วมมือเป[นเครือข9ายโรงเรียนร9วมพัฒนา
ศึกษาศาสตร0 เพื่อสรางกระบวนการฝcกประสบการณ0วิชาชีพ
วิชาชีพครูร9วมกับกับหน9วยฝcกสอนฝcกงาน
ระหว9างเรียนและปฎิบัติการสอน (professional practice)
คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยใชสถานศึกษาเป[นแหล9งเรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครู
แบบต9อเนื่อง (Residency programe) ตลอด 4 ชั้นป=/รุ9น
รวมระยะเวลาไม9นอยกว9า 30 สัปดาห0
2. เครือข9ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล9าง 1. ความร9วมมือในการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอ
งานวิจัยระดับชาติเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูของนิสิตครูในบริบทพื้นที่ภาคใตตอนล9าง
2. กระบวนการพัฒนาครูใหม9 (Induction Program) ใน
พื้นที่ภาคใตตอนล9าง เพื่อการจัดการเรียนรูที่นําไปสู9การ
แกปeญหาเชิงพื้นที่และนําไปสู9การสรางชุมชนแห9งการเรียนรู
วิชาชีพครู(Professional Learning Community)
3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อคัดเลือกคนดี
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
คนเก9งตรงตามความตองการของผูใชครูและหน9วยงานใน
หน9วยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูในพื้นที่ ทองถิ่นเขาศึกษาวิชาชีพครูในหลักสูตรผลิตครูของ
ภาคใตตอนล9าง
มหาวิทยาลัยทักษิณปลูกฝeงใหมีคุณลักษณะ อัตลักษณ0เชิง
พื้นที่เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไดรับการบรรจุในภูมิลําเนา
4. เครือข9ายครูศิลปะภาคใต
ความร9วมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
ครูศิลปะ
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค#ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูศิลปะ บูรณาการสู9กระบวนการแห9งปeญญา
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป[นหลักสูตรผลิตครูที่มีองค0กรวิชาชีพคุรุสภาทํ า
หนาที่ กํากับดู แลคุณ ภาพใหเป[น ไปตามเกณฑ0 มาตรฐานวิชาชี พ มุ9 งพั ฒ นาผูเรียนในหลักสูตรใหมีสมรรถนะ
วิชาชีพครู ทั้งดานค9านิยมและคุณลักษณะความเป[นครู ความรูและศาสตร0การสอน การสรางความสัมพันธ0กับ
ผูปกครองและชุมชน และการปฏิบัติงานในหนาที่ครู
1.3 วัตถุประสงค#หลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค#ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ความเป[นครู
ดวยความรักศรัทธาและซื่อสัตย0สุจริต
(2) มีความรู ความสามารถทางศิลปะทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและทักษะเชิงวิชาการทางศิลปะ
(3) มีทักษะทางปeญญาในการคิด วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรางสรรค0และการแกปeญหา สามารถ
บูรณาการทักษะทางศิลปะและวิชาชีพครูสู9การจัดการเรียนรูทางศิลปะที่เหมาะสมกับความเป[นพหุวัฒนธรรม
และความแตกต9างของผูเรียนในบริบทของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
(4) สามารถสื่อสารสรางสัมพันธภาพระหว9างบุคคล สรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางศิลปะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) ตระหนักในคุณค9าของภูมิปeญญาทองถิ่น ทั้งดานจารีตประเพณีและร9วมสมัยบูรณาการ
จัดการเรียนรูภูมิปeญญาทองถิ่นสู9สถานศึกษา
1.3.2 ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีค9านิยมและคุณลักษณะเป[นประชาธิปไตย เอาใจใส9 ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคล
สรางความเท9าเทียมความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค9าจากความแตกต9างระหว9างบุคคล
ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู ประพฤติตนอยู9ในศีลธรรมอันดีเป[นที่ยอมรับและนับถือ
โดยบุคคล ชุมชนและสังคมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณความเป[นครู มีความกลา
หาญ แสดงออกทางคุณธรรม มีเหตุผล ใชดุลยพินิจทางค9านิยม บรรทัดฐานทางสังคม และประโยชน0ของสังคม
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ส9วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร9งใส ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น และความไม9ถูกตอง ไม9ใชขอมูล
บิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
ELO2 ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในฐานะครูศิลปศึกษาด+วยความรับผิดชอบต$อตนเอง สังคม มีจิต
สาธารณะและเคารพสิทธิหน+าที่ความเปDนพลเมือง
1.3 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ แสดงออกถึงความมุ9งมั่น ทุ9มเท ความรับผิดชอบต9อสังคมส9วนรวม
สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง เหมาะสม ทั้งในการฝcกปฏิบัติงานครู
การปฏิบัติการสอน และการทํางานร9วมกับชุมชนทองถิ่น
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเครื่องมือในการเรียนรู
ชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความเป[นครู
2. ด+านความรู+
ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาสาขาวิชาศิลปะ แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร#
การสอน วิธีการสอนในวิชาศิลปศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็ม
ตามศักยภาพมีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูเนื้อหาวิชาทางศิลปะและศิลปศึกษา วิทยาการความรูสมัยใหม9 และสรุปองค0
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปeญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกต9างระหว9าง
บุคคล ไดเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรูระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความหลากหลาย มีทักษะ
การร9วมมือสรางสรรค0 และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ชุมชนแห9งการเรียนรู
(Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกต0ใช เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและบริบทโลก
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เนื้อหาวิชาศิลปะและศิลปศึกษา การสอนและการ
วัดประเมินผลทางศิลปศึกษา ศิลปะบําบัด การวิจัยทางศิลปศึกษา นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา พหุ
ศิลปศึกษา ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา และมีความรอบรูทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ ดานศิลปะ อาทิ
ทฤษฎีทางดานประวัติศาสตร0ศิลปะ สุนทรียศาสตร0 หลักการ องค0ประกอบศิลป` ศิลปะพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
และศิลปะไทย ศิลปะร9วมสมัยและเทคโนโลยี การปฏิบัติการทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ0 สื่อ
วัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรค0 พื้นฐานการออกแบบและคอมพิวเตอร0กราฟ^ก ฝcกปฏิบัติสรางสรรค0ผลงานโดย
การใชเครื่องมือ อุปกรณ0 เทคนิค และการผลงานทางทัศนศิลป` การวิจารณ0วิเคราะห0 สังเคราะห0 งานศิลปะ
สามารถวิเคราะห0ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอย9างลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ
การนําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธ0การเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานการเรียนรู
ดานความรูของสาขาวิชาศิลปศึกษา
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2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรูศิลปะเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบท
วิชาชีพตามศักยภาพ มีความเท9าเทียมและเสมอภาค
2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูศิลปศึกษาในบริบทที่หลากหลาย บูรณาการแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูศิลปะที่มีความรอบรู+ ทันสมัย คิดริเริ่ม ใฝaเรียนรู+และมี
สุนทรียภาพ ในการพัฒนางานศิลปะและการสอนศิลปะอย$างสร+างสรรค#
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล9งขอมูลที่
หลากหลายอย9างรูเท9าทัน เป[นพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอร0ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานทางการ
สอนศิลปะ และวิเคราะห0 สังเคราะห0 แกปeญหาและพัฒนาการสอนศิลปะไดอย9างสรางสรรค0โดยคํานึงถึงความรู
หลักการทางทฤษฎีประสบการณ0ภาคปฏิบัติ ค9านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร0ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป[นครูศิลปะที่นําสมัย มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานทางศิลปศึกษาอย9างสรางสรรค0 และเป[นระบบ เพื่อสราง
ความรูและก9อใหเกิดปeญญารวมถึง ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยทางศิลปศึกษา และสรางสรรค0งานศิลปะ หรือ
ร9วมสรางนวัตกรรมทางการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเป[นผูสรางหรือร9วม
สรางนวัตกรรม รวมทั้งการถ9ายทอดความรูแก9ชุมชนและสังคม
ELO5 พัฒนา ประยุกต#หรือสร+างองค#ความรู+ทางศิลปะที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนา
ผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนจากงานสรางสรรค0และประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรูทาง
ศิลปศึกษา
3.5 สรางและประยุกต0ใชความรูจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนทางศิลปศึกษา รวมทั้งการถ9ายทอดความรูแก9ชุมชนและสังคม
3.6 พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญทางศิลปศึกษาโดยใชงานวิจัยเป[นฐานเพื่อแกปeญหาการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนเพื่อสรางทักษะ ความรู และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทางศิลปะของผูเรียน
ไดอย9างสรางสรรค0
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4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ทางวิชาชีพ และติดตามความก+าวหน+าทางศิลปะได+
อย$างมีประสิทธิภาพ
4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง เขาใจและใส9ใจความรูสึกของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ0
และทางสังคม รูจักขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิปeญญาชุมชนและความรูเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ
สรางชุมชนแห9งการเรียนรูเชิงวิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา
4.2 มีความรับผิดชอบต9อตนเอง ต9อผูเรียน ต9อผูร9วมงานและส9วนรวม ปฏิบัติหนาที่อย9างเต็ม
ความสามารถและ เขาใจกระบวนทัศน0เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนและการเป[นผูนําการสรางชุมชน
การเรียนรูและนําไปสู9การปรับกระบวนทัศน0การทํางานของครูศิลปะร9วมกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธ0ที่ดีกับ
ชุมชน
4.3 มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถ
บริหารจัดการการทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี สอดคลองกับวิถีชีวิต ชุมชน
วัฒนธรรมและความแตกต9างทางสังคม
ELO7 สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการ วิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา โดยอาศัย
ความสัมพันธ#กับผู+ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู+เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ0 และสรางปฏิสัมพันธ0กับชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9า
ตนเองและผูอื่นในการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.5 สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายร9วมกับชุมชนและสราง
เครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการ วิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา ไดอย9างสรางสรรค0 โดยบูรณาการแหล9ง
เรียนรูจากชุมชนสู9ผูเรียน
5. ด+านทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ ภ าษาไทย ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารและใช+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อ
การศึกษาและการเรียนรู+ทางศิลปะได+อย$างมีประสิทธิภาพ
5.1 มี ทักษะในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารและการคนควา ดวยวิธี การ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต9าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา ไดอย9างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะการวิเคราะห0 การสังเคราะห0ขอมูลเพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปeญหาทาง
ศิ ล ปะและศิ ล ปศึ ก ษาและใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาคนควา เก็ บ รวบรวมขอมู ล เพื่ อการวิ เคราะห0
ประมวลผลและนําเสนอไดอย9างเหมาะสม รวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การทํางาน ไดอย9างถูกตองเหมาะสมและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน
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6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ELO9 สามารถวิเคราะห# วิจารณ#งานสร+างสรรค#และแสดงผลงานศิลปะ แสวงหาความรู+
และจั ด การเรีย นรู+ท างศิ ล ปะและศิ ลปศึ ก ษาในสถานการณ# ป ฏิ บั ติ ป ระสบการณ# วิชาชี พ ครู ที่ มีรู ป แบบ
หลากหลาย
6.1 ใชปรัชญาตามความเชื่อในการวิเคราะห0 สังเคราะห0 วิจารณ0 ความรู ทฤษฎี และแสวงหา
ความรูเกี่ ยวกับ งานครูศิลปะ และการสอนศิ ลปศึกษา ไดอย9างเหมาะสมกับแหล9งเรียนรูและสภาพบริบทที่
ต9างกันของผูเรียนและพื้นที่
6.2 พั ฒ นาตนเองใหมี ทั ก ษะในการจั ด การความรู ทางศิ ล ปศึ ก ษา โดยใชภาษาและสื่ อ ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการ
ช9วยเหลือ แกไขและส9งเสริมพัฒนาผูเรียนไดอย9างสรางสรรค0
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับกับผูเรียน ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความ
ถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกต9างระหว9างบุคคลใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไม9กระทบกับ
ความเชื่อและค9านิยมที่ยึดมั่น
ELO10 สามารถจั ด สภาพแวดล+อมเพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู+ท างศิ ลปะในสถานการณ# จริ ง
สําหรับผู+เรียนที่หลากหลาย
6.4 สามารถวิเคราะห0 ปe ญ หาในการจัดการเรียนรูทางศิ ลปะ เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียนที่ มี
ความแตกต9 า งไดอย9 า งเป[ น ระบบ จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใหผู เรี ย นไดเรี ย นรู จาก
ประสบการณ0 เรียนรูผ9านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง
6.5 สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรูทางศิลปะอย9างเป[นระบบเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูทางศิลปะสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย และสรางความร9วมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง บุคคล
ในชุมชนทุกฝjาย เพื่ออํานวยความสะดวกและร9วมมือพัฒ นาผูเรียนใหมีความรอบรูอย9างต9อเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+ทางศิลปศึกษาในสถานการณ#ปฏิบัติงานสอนที่บูรณาการ
ข+ามศาสตร#
6.6 สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช9น ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร9วมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหล9านี้มาใช
ในการจัด การเรีย นรูเพื่ อพั ฒ นาผูเรียน และการพั ฒ นาตนเอง นํ ามาใชวางแผน ออกแบบหลักสูต รรายวิช า
กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล สรางนวัตกรรมการสอนศิลปะเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.7จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรู
ผ9านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง ส9งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ0 ฝcกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม
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จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปiองกัน แกไขปeญหา และพัฒนา ดวยความซื่อสัตย0สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต9อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ELO12 ปฏิบัติงานในหน+าที่ครู จัดการเรียนรู+ทางศิลปศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่ อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และความคิดสร+างสรรค#ของนักเรียน
6.8 จัดการเรียนรูทางศิลปะเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปeญญา รูคิดอย9างสรางสรรค0และเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน มีการวัดและประเมินผลเพื่อเสริมการเรียนรูและใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการเรียนรูอย9าง
สรางสรรค0
6.9 จัดการเรียนรูที่ส9งเสริม พัฒนาทักษะทางศิลปะและการใชสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางศิลปะ ใหผูเรียนต9อยอดความรูไดอย9างมีประสิทธิผล
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหาทางศิลปะ เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรูที่ส9งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูทางศิลปศึกษาที่คิดสรางสรรค0ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูทางศิลปะที่ส9งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0
1.3.3 ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค#ของหลักสูตรกับผลการเรียนรู+ที่คาดหวังที่จะทําให+บรรลุ
วัตถุประสงค#ของหลักสูตร
ผลการเรียนรู+ที่คาดหวังที่จะ
วัตถุประสงค#หลักสูตร
ทําให+บรรลุวัตถุประสงค#ของ
หลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ความ ELO1, ELO2
เป[นครูดวยความรักศรัทธาและซื่อสัตย0สุจริต
2. มีความรู ความสามารถทางศิลปะทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและทักษะเชิงวิชาการทางศิลปะ ELO3, ELO4, ELO5
3. มีทักษะทางปeญญาในการคิด วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรางสรรค0และการแกปeญหา
ELO1, ELO3, ELO4, ELO5,
สามารถบูรณาการทักษะทางศิลปะและวิชาชีพครูสู9การจัดการเรียนรูทางศิลปะที่
ELO9, ELO10, ELO11,
เหมาะสมกับความเป[นพหุวัฒนธรรมและความแตกต9างของผูเรียนในบริบทของ
ELO12
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
4. สามารถสื่อสารสรางสัมพันธภาพระหว9างบุคคล สรางนวัตกรรม และการใช
ELO6, ELO7, ELO8, ELO12
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางศิลปะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
5. ตระหนักในคุณค9าของภูมิปeญญาทองถิ่น ทั้งดานจารีตประเพณีและร9วมสมัย
ELO2, ELO6, ELO11
บูรณาการจัดการเรียนรูภูมิปeญญาทองถิ่นสู9สถานศึกษา และชุมชน
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- 14 1.3.4 ตารางจําแนกผลการเรียนรู+ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการเรียนรู+
(Program Learning Outcome)

PLO
ELO 1

ELO 2

ELO 3

ELO 4

ELO 5
ELO 6

ELO 7

ELO 8

Outcome Statement
แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป[นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการพัฒนา
ผูเรียน ตนเอง และชุมชน
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในฐานะครูศิลปศึกษาดวยความ
รับผิดชอบต9อตนเอง สังคม มีจิตสาธารณะและเคารพ
สิทธิหนาที่ความเป[นพลเมือง
บูรณาการความรูเนื้อหาสาขาวิชาศิลปะ แนวคิด
ทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร0การสอน วิธีการ
สอนในวิชาศิลปศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพมี
ความเท9าเทียมและเสมอภาค
สามารถพัฒนาตนเองใหเป[นครูศิลปะที่มีความรอบรู
ทันสมัย คิดริเริ่ม ใฝjเรียนรูและมีสุนทรียภาพ ในการ
พัฒนางานศิลปะและการสอนศิลปะอย9างสรางสรรค0
พัฒนา ประยุกต0หรือสรางองค0ความรูทางศิลปะที่
ส9งเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน
ปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ทางวิชาชีพ และ
ติดตามความกาวหนาทางศิลปะไดอย9างมี
ประสิทธิภาพ
สรางเครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการ วิชาชีพทาง
ศิลปะและศิลปศึกษา โดยอาศัยความสัมพันธ0กับ
ผูปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรูทาง
ศิลปะไดอย9างมีประสิทธิภาพ

ผลการ
Bloom’s
ผลการ
เรียนรู+
Taxonomy
เรียนรู+
เฉพาะ
ทั่วไป
C : U,A,E
สาขา
(Generic
AF
(Specific
LO)
P
LO)

TQF

√

AF

1.1, 1.2

AF

1.3, 1.4

√

C(U,A)

2.1,
2.2,
2.3, 2.4

√

C(A,E)
P

3.1,
3.2, 3.3

√

C(A)

3.4,
3.5, 3.6
4.1,
4.2, 4.3

√

√

AF

√

√

C(A)

4.4, 4.5

C(U,A)
P

5.1,
5.2, 5.3

มคอ.2 ปริญญาตรี
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ผลการเรียนรู+
(Program Learning Outcome)

PLO
ELO 9

Outcome Statement
สามารถวิเคราะห0 วิจารณ0งานสรางสรรค0และแสดงผล
งานศิลปะ แสวงหาความรูและจัดการเรียนรูทางศิลปะ
และศิลปศึกษาในสถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0
วิชาชีพครูที่มีรูปแบบหลากหลาย
ELO 10 สามารถจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรูทาง
ศิลปะในสถานการณ0จริงสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ELO 11 สามารถจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษาในสถานการณ0
ปฏิบัติงานสอนที่บูรณาการขามศาสตร0
ELO 12 ปฏิบัติงานในหนาที่ครู จัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา
วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 และความคิดสรางสรรค0ของนักเรียน

ผลการ
Bloom’s
ผลการ
เรียนรู+
Taxonomy
เรียนรู+
เฉพาะ
ทั่วไป
C : U,A,E
สาขา
(Generic
AF
(Specific
LO)
P
LO)

TQF

√

C(U,A)

6.1,
6.2, 6.3

√

C(U,A)
P
C(U,A)
P
C(A,E)
P

6.4, 6.5

√
√

6.6, 6.7
6.8,
6.9,
6.10,
6.11

*หมายเหตุ C= Cognitive : U = Remembering/understanding , A=Applying /Analyzing,
E = Evaluation/Creating AF= Affective, P = Psychomotor
1.3.5 ความคาดหวังของผลลัพธ#การเรียนรู+เมื่อสิ้นปการศึกษา
ปที่
ความคาดหวังของผลลัพธ#การเรียนรู+
1
มีพื้นฐานความรูความเขาใจ ความสามารถทางทักษะปฏิบัติ ทฤษฎีและหลักการทางศิลปะเบื้องตน หลัก
ภาษาพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู มีสมรรถนะในการวิเคราะห0จากการสังเกตการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษา
2
มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางศิลปะ สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลป`เบื้องตน เช9น จิตรกรรม
สีน้ํา เทคนิคกระบวนการภาพพิมพ0 ศิลปะไทย ประติมากรรม เครื่องปe•นดินเผาและพื้นฐานคอมพิวเตอร0
กราฟ^ก และนําจิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียนรวมทั้งมีทักษะงานครูเบื้องตนโดยศึกษาหลักการและ
ทดลองการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

- 16 ปที่
3

4
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ความคาดหวังของผลลัพธ#การเรียนรู+
สามารถปฏิบัติงานทัศนศิลป`ขั้นสูง การวิจารณ0และวิจัยทางศิลปะ สามารถถ9ายทอดและวัดประเมินทาง
ศิลปศึกษา จัดการเรียนรูทางศิลปศึกษาผ9านการนําองค0ความรูทางศิลปะมาฝcกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา
คนควาองค0ความรูทางศิลปะ คิดสรางสรรค0ปฏิบัติงานศิลปะที่เป[นเอกลักษณ0เฉพาะตน สามารถ
ปฏิบัติการสอนทางศิลปะ สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค0ของผูเรียน

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาค
การเรียน และนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร
2. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกป= และนํา
ขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงระบบ
อย9างต9อเนื่อง
3. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป=

กลยุทธ#
- นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ9าน
ระบบ อาจารย0ผูสอนนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
มีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย0
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตรทุกป=การศึกษา
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)
ประจําป=
- สอบถามความคิดเห็นของผูมีส9วนได
ส9วนเสีย ดําเนินโครงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ0การประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
- การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome – Based Education

หลักฐาน/ตัวบ$งชี้
- ขอมูลยอนกลับในการจัดการเรียน
การสอนตาม มคอ. 5 - 7
- ผลการประเมินดานการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร

- ผลการเสนอความคิดเห็นของศิษย0
เก9า ศิษย0ปeจจุบัน ผูใชบัณฑิต
อาจารย0 และบุคลากรปรากฏใน
เอกสารรายงานการปรับปรุง
หลักสูตร
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ป=การศึกษาแบ9งออกเป[น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม9นอยกว9า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร+อน
ไม9มี
1.3 การเทียบเคียงหน$วยกิตในระบบทวิภาค
ไม9มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู+เข+าศึกษา
2.2.1 เป[นผูสําเร็จการศึกษาไม9ต่ํากว9ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท9า
2.2.2 มีค9านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ9านขอสอบวัดคุณลักษณะ
ความเป[นครู และผ9านเกณฑ0ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือผ9านกลไกและระบบการผลิต
คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู เพื่อใหไดผูมีจิตวิญญาณของความเป[นครูและมีความรูความสามารถ
เป[นไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเป[นผูกําหนด
2.2.3 มีบุคลิกภาพและเจคติที่เหมาะสมกับความเป[นครู
2.2.4 มีความสามารถพื้นฐานทางดานศิลปะ (ทัศนศิลป`)
2.2.5 เป[นผูมีความประพฤติดี
และเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ป_ญหาของนิสิตแรกเข+า
ไม9มี
2.4 กลยุทธ#ในการดําเนินการเพือ่ แก+ไขป_ญหา/ข+อจํากัดของนิสิตในข+อ 2.3
ไม9มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู+สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแต$ละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2562
2563
2564
2565
ชั้นป=ที่ 1
30
30
30
30
ชั้นป=ที่ 2
30
30
30
ชั้นป=ที่ 3
30
30
ชั้นป=ที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดว$าจะสําเร็จการศึกษา
30
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจ9ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน$วย : บาท)

2566
30
30
30
30
120
30

ปงบประมาณ

รายรับ

2562
2563
2564
2565
2566
ค9าลงทะเบียน
810,000
1,620,000
2,430,000
3,240,000 3,240,000
รวมรายรับ
810,000
1,620,000
2,430,000
3,240,000 3,240,000
ประมาณจากค9าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ9ายภาคเรียนละ 13,500 บาท ตลอดหลักสูตร 108,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ$าย (หน$วย : บาท)
รายจ$าย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
จํานวนนิสิต
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2562
173,720
300,000
600,000
30,000
1,103,720
30

2563
178,932
360,000
30,000
568,932
60

ปงบประมาณ
2564
184,299
432,000
30,000
646,299
90

2565
189,828
518,400
500,000
30,000
1,238,228
120

2566
195,523
622,080
30,000
847,603
120
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะต$องครอบคลุมเนื้อหาของ
คําอธิบายรายวิชาตามโครงสร$างที่นิสิตต$องเรียนไม*น$อยกว*าร$อยละ 75 รายวิชาที่โอนต$องเป-นรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแล$วไม*เกิน 5 ป/ และได$รับระดับขั้นไม*ต่ํากว*า C หรือได$รับค*าระดับขั้นไม*ต่ํากว*า 2.00 และเป-นไป
ตามข$ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว* า ด$ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 ข$ อ 30
ข$อ 31 ข$อ 32 ข$อ 33 และข$อ 34 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย"ผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
134 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
98 หนวยกิต
วิชาชีพครู
ไม*น$อยกว*า
36 หน*วยกิต
วิชาบังคับ
22 หน*วยกิต
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน*วยกิต
วิชาเลือก
ไม*น$อยกว*า
2 หน*วยกิต
วิชาเอก
ไม*น$อยกว*า
62 หน*วยกิต
วิชาบังคับ
42 หน*วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
33 หน*วยกิต
วิชาบูรณาการการเรียนรู$
9 หน*วยกิต
วิชาเลือก
ไม*น$อยกว*า
20 หน*วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
18 หนวยกิต
กลุมการใชภาษา
9 หนวยกิต
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
0000122 การอ*านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English

- 20 กลุ$มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
กลุ$มวิชาบังคับเลือก
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
Local Community Ways

มคอ.2 ปริญญาตรี
9 หน$วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน$วยกิต
3 หน$วยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-2)

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป[นวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป[นวิชาเลือกได
กลุ$มวิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
9 หน$วยกิต
วิชาเลือก 9 หน9วยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ9มภาษาและกลุ9มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ$มการใช+ภาษา
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม9า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุjน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
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0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ$มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
0000165 ชมศิลป` ดูหนัง ฟeงเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟiากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
0000168 การอ9านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0
2(2-0-4)
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป`และสังคีตวิจักษ0
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
0000271* การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ไม$น+อยกว$า
98 หน$วยกิต
วิชาชีพครู
ไม$น+อยกว$า
36 หน$วยกิต
วิชาบังคับ
ไม$น+อยกว$า
22 หน$วยกิต
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค$านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู
2 หน$วยกิต
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ#กับผู+ปกครองและชุมชน
2 หน$วยกิต
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
มาตรฐานความรู+และประสบการณ#วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ความรู+และศาสตร#การสอน
18 หน$วยกิต
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Curriculum Development and Learning Management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learner
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน$วยกิต
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
12 หน$วยกิต
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum 1
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum 2
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum 3
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0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum 4
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201 การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ โดยผ9าน
ความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
2 หน$วยกิต
มาตรฐานความรู+และประสบการณ#วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
กลุ$มวิชาการปฏิบัติงานในหน+าที่ครู
0308201 การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
0308301 ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
มาตรฐานความรู+เพื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
มาตรฐานที่ 1 ค$านิยมและคุณลักษณะความเปDนครู และ
มาตรฐานที่ 2 ความสัมพันธ#กับผู+ปกครองและชุมชน
กลุ$มวิชาครูกับการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู+
0308210 ภูมิปeญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
0308211 ความเป[นมนุษย0และการเรียนรูสําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเป[นครู
2(1-2-3)
Love Hope and Happiness in Being Teacher
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
0308311 สังคมแห9งการเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
0308313 กาวหนากับศาสตร0พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’s Philosophy
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พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ0
Development of Thai Critical Society
การศึกษาเพื่อการอยู9ร9วมกันอย9างเสมอภาค

2(1-2-3)
2(1-2-3)

Education for Equality Living
0308411

สัจธรรมนําชีวิต
Truth of Life
0308412 กฎหมายการศึกษา
Education Law
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
Happy School
มาตรฐานความรู+และประสบการณ#วิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 ความรู+และศาสตร#การสอน
กลุ$มวิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู+
0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว9า
Practical Phonetics for Better Pronunciation
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร0กับการสื่อสารทางภาษา
Pragmatics and Language Communication
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจพหุวัฒนธรรม
English for Multicultural Understanding
0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
Printed Media for Education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
English Language for Teacher Academic Development
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ9มสาระวิชา
Contents and Language Integrated Learning
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary Education
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
Development of Teaching English Competency in School

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ$มวิชาบูรณาการความรู+พื้นฐานสําหรับครู
เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
การส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
การเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
บาติกเบื้องตนสําหรับครู
2(1-2-3)
Fundament Batik for Art Teachers
ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art Carving and Activities in School
ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
กลุ$มวิชาวิธีวิทยาการวัด ประเมินวิจัยและสถิติ
การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project and Program Evaluation Design
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Assessment for Learning
ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teacher and Research of Multicultural Education in Classroom
การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
การวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0
2(1-2-3)
Outcome –based Assessment
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วิทยาการขอมูลและการวิเคราะห0เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนภาษา
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร0การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in Institutions
ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเป[นภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหา วิธีสอนศิลปศึกษาสังคมศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป`สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
สุขภาพองค0รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การสอนสังคมศึกษาโดยใชชุมชนเป[นฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
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กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนวิทยาศาสตร#และคณิตศาสตร#
0308270 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
0308271 การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in
School
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in
School
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematic Teaching Competency in
School
กลุ$มวิชาบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนปฐมวัย
0308280 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
วิชาเอก
ไม$น+อยกว$า
62 หน$วยกิต
วิชาบังคับ
42 หน$วยกิต
วิชาเอกเฉพาะ
33 หน$วยกิต
0312322 การวิจารณ0ศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4)
Art Criticism for Teacher
0312323 การสอนและการวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Art Education
0612111 วาดเสน 1
3(1-4-4)
Drawing 1
0612112 หลักองค0ประกอบศิลป`
2(1-2-3)
Composition of Art
0612113 วาดเสน 2
3(1-4-4)
Drawing 2
0612114
ประวัติศาสตร0ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Art

- 28 0612115
0612211
0612212
0612213
0612311
0612321
0612411
0612412

0612231
0612232
0312331

0612141
0612142
0612241

สีในงานศิลปะ
Color in Art
ประวัติศาสตร0ศิลปะตะวันออก
History of Eastern Art
ศิลปะร9วมสมัยและพัฒนาการศิลปะในประเทศไทย
Contemporary Art and Development in Thai Art
คอมพิวเตอร0กราฟ^กสําหรับศิลปศึกษา
Computer Graphic for Art Education
การวิจัยทางศิลปศึกษา
Research of Art Education
ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ
English for Art Teacher
พหุศิลปศึกษา
Multi – Art Education
ศิลปศึกษานิพนธ0
Art Education Thesis
วิชาบูรณาการการเรียนรู+

มคอ.2 ปริญญาตรี
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
4(1-6-5)
9 หน$วยกิต

ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 1
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 1
ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 2
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 2
การถ9ายทอดศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรมสู9สถานศึกษาและชุมชน 3(2-2-5)
Folk Art and Handicraft, Local Wisdom to Educational Institution
and Communities
วิชาเลือก
ไม$น+อยกว$า
20 หน$วยกิต
ศิลปะกับสิ่งแวดลอมสําหรับครู
2(1-2-3)
Art and Environment for Teacher
สุนทรียศาสตร0สําหรับศิลปศึกษา
2(2-0-4)
Aesthetics for Art Education
พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
Introduction to Design
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0612242

เครื่องปe•นดินเผา
2(1-2-3)
Ceramic
0612243 ศิลปะสื่อผสม
2(1-2-3)
Art Mixed Media
0612244 ศิลปะสําหรับครูประถม
2(1-2-3)
Art for Elementary Teachers
0612245 ศิลปะบําบัด
2(2-0-4)
Art Therapy
0612341 จิตรกรรม
3(1-4-4)
Painting
0612342 ภาพพิมพ0
3(1-4-4)
Printmaking
0612343 ศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art
0612344 ประติมากรรม
3(1-4-4)
Sculpture
0612345 ศิลปะกับชุมชน
2(1-2-3)
Art and Community
0612346 ภูมิปeญญาใต
2(1-2-3)
Southern Wisdom
0612347 นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Innovation of Art Education
ค. หมวดเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า
6 หน$วยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เป^ดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเลือกเรียนวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของผูรับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจําส9วนงาน และไดรับ
อนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล9าวตองเป[นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม9เกิน 4 ป= นับถึงวันที่ขอโอน
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง
เลข 03
หมายถึง
เลข 06
หมายถึง

ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสคณะ
คณะศึกษาศาสตร0
คณะศิลปกรรมศาสตร0
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เลขรหัสหลักที่สามและสี่
เลข 12

หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสสาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศึกษา

เลขรหัสหลักที่ห+า
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสหลักสุดท+าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปที่เปFดสอน
ชั้นป=ที่ 1
ชั้นป=ที่ 2
ชั้นป=ที่ 3
ชั้นป=ที่ 4
หมวดวิชาหรือกลุ$มวิชา
กลุ9มวิชาทักษะศิลปศึกษา
กลุ9มวิชาการสอนศิลปศึกษา
กลุ9มวิชาบูรณาการ
กลุ9มวิชาเลือก
ลําดับรายวิชาในแต$ละหมวดวิชาหรือกลุ$มวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1
0000121
0000162
……………

0308110
0612111
0612112
…………….

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หน$วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม$น+อยกว$า 134 หน$วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน$วยกิต
ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
0000122 การอ9านและการเขียนภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกกลุ9มบูรณาการ
3(…..….)
พื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
9
0000161 คุณภาพชีวิต
วิชาชีพครู
2
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
วิชาชีพครู
วิชาเอก
5
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
วาดเสน 1
3(1-4-4)
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
หลักองค0ประกอบศิลป`
2(1-2-3)
วิชาเอก
วิชาเลือก
2
0612113 วาดเสน 2
………………………………………………….
2(………..)
0612114 ประวัติศาสตร0ศิลปะตะวันตก
0612115 สีในงานศิลปะ
รวมหน$วยกิต
18
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
5
2(90)
3(2-2-5)
7
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
21
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ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
............... วิชาเลือกกลุ9มการใชภาษา
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน
0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา
วิชาเอก
0612211 ประวัติศาสตร0ศิลปะตะวันออก
0612212 ศิลปะร9วมสมัยและพัฒนาการศิลปะใน
ประเทศไทย
0612231 ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 1
รวมหน$วยกิต
ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู
วิชาเอก
0312322 การวิจารณ0ศลิ ปะสําหรับครู
0612311 การวิจัยทางศิลปศึกษา
0612321 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศลิ ปะ
............... วิชาเลือก
.............. วิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
………….. วิชาเลือกเสรี
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
6
3(3-0-6)
3(.........)
16
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
22
หน$วยกิต
17
5
3(2-2-5)
2(1-2-3)
12
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(……….)
3(……….)
3
3(……….)
20

ชั้นปที่ 2

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
…………… วิชาเลือกกลุ9มบูรณาการ
…………… เลือกจากกลุม9 วิชาบังคับเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
0308201 หรือ การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ
วิชาเอก
0612213 คอมพิวเตอร0กราฟ^กสําหรับศิลปศึกษา
............... วิชาเลือก
……………. วิชาเลือก
0612232 ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 2

หน$วยกิต
6
3(……..)
3(….….)
11
2
2(90)

รวมหน$วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
วิชาเอก
การสอนและการวัดประเมินผลทาง
ศิลปศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การถ9ายทอดศิลปะพื้นถิ่นและ
ศิลปหัตถกรรมสู9สถานศึกษาและชุมชน
รวมหน$วยกิต

17
หน$วยกิต
19
5
3(2-2-5)

ชั้นปที่ 3

0308340
0308300
0612323
...............
...............
…………
0312331

9
2(1-2-3)
2(…….)
2(…….)
3(1-4-4)

2(90)
14
3(2-2-5)
3(……….)
3(……….)
2(……….)
3(2-2-5)
19
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0308xxx
0612411
0612412
…………..

ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอก
พหุศิลปศึกษา
ศิลปศึกษานิพนธ0
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมหน$วยกิต

หน$วยกิต
8
2
2
6
2(1-2-3)
4(1-6-5)
3
3(………)
11

ชั้นปที่ 4

0308400

ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด+าน
วิชาชีพครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

หน$วยกิต
6
6
6(270)

รวมหน$วยกิต

6

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟeงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน ศึกษาคนควาความรูจากการอ9านสื่อสิ่งพิมพ0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
วิเคราะห0 สังเคราะห0 นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทในการ
สื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to academic
lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search for
knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of the
knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with ethics and
codes of conduct in communications
0000112

พหุภาษาเพื่อการเรียนรู+
3(2-2-5)
Multilingual for Learning
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ย วกับ ภาษาศาสตร0สังคมการปนภาษาการสลั บ ภาษา สิ ทธิทางภาษา
พหุภ าษาเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒ นธรรม การประยุกต0ใชพหุภาษาเพื่ อการสื่อสารในการปฏิบั ติงาน
วิชาชีพในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพและสังคมเพื่อสัมพันธภาพในองค0กร และความสัมพันธ0กับผูคน
ในสังคมการสื่อสารพหุภาษาเพื่อความเสมอภาคและความเท9าเทียมในบริบทที่สอดคลองกับบริบทวิชาชีพ
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Concepts; theories on sociolinguistics; code mixing; code switching; language
shift; linguistic right; multilingual for communication in mmulticultural society; multilingual
usage for organization communication in terms of teacher professional contexts for
relationship in organization and interpersonal communication in society; multicultural
communication for equality education, avoid education gap and enhance learning
achievementin teacher professional contexts
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟeง พูด อ9าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ0ต9าง ๆ โดยเนนการฟeง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations with
an emphasis on listening and speaking communication skills
0000122 การอ$านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ9านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝcกอ9านและเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม$า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาพม9าเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย ฝcกการ
ฟeงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม9า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝcก
การฟeง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social and
cultural context
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0000133

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดย ฝcกฟeงและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and cultural
context
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุaน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาญี่ปุjนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝcกฟeงและพูด
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุjน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คําศัพท0 ระบบเสียง และระบบไวยากรณ0ภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝcกการฟeง
และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used primarily
in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and cultural
context
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่ อการสื่อสารเบื้ องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ โลก
ทัศน0 วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรูพื้ น ฐานและดั ช นี ชี้ วัด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดานร9า งกาย จิ ตใจ เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส9งผลต9อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life
0000162 สิ่งแวดล+อมกับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปe ญ หา ผลกระทบการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอม นิ เ วศวิ ท ยา และ
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกต0ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาดุลย
ภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพื่อการแกปeญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology as
well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge and
information technology in keeping the equilibrium of the environment and innovative
solutions of the problems
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร0 ชาติพันธุ0สัมพันธ0 ความเป[นมา อัตลักษณ0ความหลากหลาย มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธ0กับโลกภายนอก สถานการณ0
ปeจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and cultural
heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the outside
world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห0หลักปรัชญาและศาสนาต9าง ๆ เพื่อเป[นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม ดวย
การเรียนรูเขาใจมีความคิดเป[นเหตุเป[นผล ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา เกณฑ0ตัดสินทางจริยธรรม คําสอน
สําคัญทางศาสนา มนุษย0กับโลก มนุษย0กับมนุษย0และคุณค9าต9าง ๆ ในชีวิตมนุษย0
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the
development of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in
accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the
world, relationship between man and man including the values in human life
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ชมศิลป• ดูหนัง ฟ_งเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป` ดนตรี และภาพยนตร0อย9างรูเท9าทัน ตระหนักใน
คุณค9า สามารถวิเคราะห0 วิจารณ0ในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music,
movies. Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making
critics as quality consumers or advocates
0000166 ไฟฟ•ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใชไฟฟiาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟiาในประเทศ ผลกระทบของการผลิตไฟฟiาต9อ
สิ่งแวดลอม โครงสรางค9าไฟฟiา รูปแบบการผลิตไฟฟiา และการคํานวณค9าไฟฟiาในบานเรือน การประหยัด
ไฟฟiาในระบบแสงสว9าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟiาชนิดต9าง ๆ ความปลอดภัยของการใชไฟฟiาใน
ชีวิตประจําวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff structure;
forms of electricity generation and calculation of the electrical power for household usage;
electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical appliances of various kinds
including safety of using electricity in daily life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุ ณ ค9 า ทางโภชนาการ ความตองการอาหารของร9 า งกาย คุ ณ ภาพชี วิ ต กั บ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต9อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการผลิต
และบรรจุภั ณฑ0 สํ าหรับอาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และการคุ มครอง
ผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑ0อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปeจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty,
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty,
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food
laws, consumer protection, current market trends of food supplements for health and
beauty
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การอ$านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝcกอ9านจากบทความ บทประพันธ0 นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ0และสื่ออิเล็กทรอนิกส0
ต9า ง ๆ ตามความสนใจ แลวนํ าเสนอขอสรุปใจความสํ าคั ญ จากสิ่ งที่ อ9า น และนํ าความรู มาประยุ กต0 ใชใน
ชีวิตประจําวันได
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media
and electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions
from the reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in
everyday life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล9นกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ฝcกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป[นผูมีสุขภาพดีและบุคลิกที่
ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเล9น ผูดู นําไปประยุกต0ใชกับกติกา
ของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test.
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great
personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied to
the rules of society.
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู+
3(2-2-5)
Learning Digital Ways
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป[นพลเมืองดิจิทัล การรูเท9าทันสื่อ ความสามารถสําหรับการรู
ดิจิทัล การละเมิดสิทธิ์และการลอกเลียนผลงานดิจิทัล กระบวนการในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล
การสืบคน ใชและจัดเก็บขอมูลดิจิทัลการประเมินสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนรู และมีทักษะในการ
สืบคน ใชประเมินและผลิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัลที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู
Concepts of digital citizenship features; media literacy; ability for digital literacy
Infringement and copying of digital works; process for developing digital learning support;
searching; using and storing digital data assessment of information suitable for learning and
using searching skills evaluating and producing digital learning necessary for learning
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สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู9ร9วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย9างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ทักษะภาวะผูนํา
ความคิดเชิงสรางสรรค0 ความเป[นผูประกอบการ การประยุกต0และการปรับตัวในบริบทสังคมโลก กรณีศึกษา
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษ0เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy and
sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills, creative
thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society. Case studies of
the community economy using social critique positively
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร0 โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล9นพื้นบาน ภูมิปeญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรค0ในภาคใต และความสัมพันธ0ทาง
วัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ0คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา วิทยาลัย
ภูมิปeญญาชุมชน และแหล9งเรียนรูในทองถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the
South and cultural relations with the ASEAN region based on the information compiled by
the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom
and local learning resources
0000263 วิถีชุมชนท+องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไกการปรับตัวที่
สอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การ
ประยุกต0 ใชแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งที่ สอดคลองกับ บริบทจําเพาะของแต9 ละชุมชนที่ นํ าไปสู9 การ
พัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in
the South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological,
economic, social and cultural dimensions of the community. The application of the
sufficient economy consistent with the specific context of each community which leads to
sustainable development
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เศรษฐศาสตร#และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร0ในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง การ
จัดการเวลา การเงิน และการออม การลงทุ น การบั ญ ชี ครัวเรือน การจัดการบุ คลิกภาพ การจัด การความ
หลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology,
ethics and social responsibility
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งาน ในระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน
ความสัมพันธ0ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร และ
พลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป[นอาหารและพลังงาน
รายไดหลัก ลดรายจ9าย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household level,
community relations in food and energy security and improvement of the quality of life,
food production system and alternative energy, safety food production, management of
agricultural products for food and energy, core revenue, expense reduction, supplement
income, recreation and social activities
0000266 เศรษฐกิจสร+างสรรค#
2(2-0-4)
Creative Economy
บู รณาการแนวความคิ ด สรางสรรค0 กับ การเพิ่ มมู ล ค9 าและคุ ณ ค9 าโดยเป[ น พื้ น ฐานการคิ ด ที่ จ ะ
สามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค0
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can bring
about creative businesses
0000267 ทัศนศิลป•และสังคีตวิจักษ#
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค9าของทัศนศิลป`กับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน0เพื่อการ
ออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that can
be used to design and improve the quality of life
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การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒ นาการระบอบการเมื องของไทยตั้งแต9 อดีตจนถึงปeจจุบัน กระบวนการนโยบายและการ
วางแผน รัฐธรรมนู ญ พรรคการเมืองและการเลื อกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค0กรภาครัฐ ภาคธุรกิ จ
เอกชน ภาคประชาชน ปeญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ของไทย
Thailand's political evolution from past to present, policy and planning process,
constitution, political parties and elections. Political role of government, business and public
sector organizations. Major problems of political and public administration, as well as the
political reform in Thailand
0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[นพลเมือง สิทธิและหนาที่ของพลเมือง ภาวะ
ผูนํ าเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง การเรียนรู เพื่ อความเป[ น พลเมื อง การมี ส9วนร9วมในกิ จกรรมการปกครองอย9า ง
สันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่อการสรางความ
เป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก
Concepts, principles and knowledge about citizenship; rights and duties of
citizens; transformation leadership, citizenship learning; participation in government activities
peacefully; moral, ethical, sense of maintaining good governance and anti-corruption;
volunteer spirit and public mind; and education for creating citizenship of the nation and
the global society
หมวดวิชาเฉพาะด+าน วิชาชีพครู
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0ความรู ทฤษฎี แสวงหา
ความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรูรอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการ
ใชภาษาและการสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการสืบคน จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มี
ความเชื่อ ค9านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย9างที่ดี สรุปและ
เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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Practice teacher task in school for 4 weeks; analyze knowledge, theories; seek
for knowledge and deal with knowledge related to teacher task reflecting knowledge
involved with learners, teachers and schools; have language skills and interpersonal
communication, rapport building, team-working, creatively exchanging knowledge with
guardians and community; using technology as tools for searching, collecting and practicing;
hold belief, values of morality and ethics, disciplines, responsibility; behave as good models;
summarize and write a practicum report
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง ผูเรียน และชุมชน สามารถ
ใหเหตุผลและแกไขปeญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[น
ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต9างทางสังคมและวัฒ นธรรม ประยุกต0ใช
ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการจัด การศึ กษา ตระหนั กในสิ ทธิและหนาที่ ความเป[ นพลเมืองและการ
ส9งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝjเรียนรู
Teachers as developers who have moral and ethics, skills for self-development,
learners and community; be able to give reasons in solving ethical problems; have in accord
with a code of ethics; spirituality as a teacher; transformational leadership and lifelong
learning based on the social and cultural differences; application of sufficiency economy
philosophy in educational management; be aware of the rights and obligations of citizenship
and promote strong citizenship and learning engagement
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมการใชภาษา ภาษาเพื่อการ
สื่อสารสําหรับครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนรูการพั ฒนานวัตกรรมการเรียนรูและพัฒ นาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
Concepts; theories; principle use of Thai language, English language; Cultural use
of language; language for communication for teachers related to verbal and non-verbal
language; language integration; media and digital technology for learning management and
development of innovative learning including development of professional teaching in
various contexts keeping up with changes of social and world context
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0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2*
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช9วยครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ช9วยปฏิบัติงานสอนและงานในหนาที่
ครู ดูแลช9วยเหลือผูเรียนดวยความรัก เมตตา กรุณา เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความ
แตกต9างของผูเรียน ร9วมวิเคราะห0แกปe ญ หาพั ฒ นาผูเรียนเป[น รายบุคคลกับ เครือข9ายผูปกครองและชุมชน
และรายงานผลการพัฒ นาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป[นระบบมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว9าง
บุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0ของตนเองและเขาใจอารมณ0ของผูอื่นการทํางานเป[นทีม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0
Practice as a teacher assistant in school for 4 weeks; assist teaching and teacher
task; look after learners with love, kindness and concern; get to know an individual learner
and accept learners’ differences; mutually analyze, solve problems, individually develop
learners with guardian network and community and systematically report development of
learners’ quality; have language skill and interpersonal communication, rapport building,
dealing with own emotions and understanding others, team-working and creatively
exchanging knowledge with other people
*นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา 0308201การปฏิบัติการสอนในต9างประเทศ โดยผ9านความ
เห็นชอบการเทียบ โอนรายวิชาตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่องค0กรวิชาชีพคุรุสภากําหนด
0308201 การปฏิบัติการสอนในต$างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการเป[นผูช9วยครูในสถานศึกษาในต9างประเทศเป[นเวลา 4สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช9วยสอน
หรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรมร9วมวิเคราะห0ปeญหาและดูแลช9วยเหลือผูเรียนร9วมกับครูพี่
เลี้ยงเครือข9ายผูปกครองและชุมชน ฝcกการใชทักษะภาษาต9างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว9างบุคคล การสราง
สัมพันธภาพการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นในบริบทขามวัฒนธรรมอย9างสรางสรรค0
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย9างเป[นระบบ
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Practice being a teacher assistant in school in a foreign country for 4 weeks;
practice teaching and doing teacher task in cross-cultural context collaborating with
problems and assisting learners with a teacher mentor, guardian and community network ;
practice using foreign language skills in interpersonal communication; creating relationships;
team working; learning exchange with other people in cross-culture creatively; learning
exchange teacher task; systematically present and report
0308210 ภูมิป_ญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Self-reliance Education
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทัศน0ของภูมิปeญญาไทยและภูมิปeญญาทองถิ่น วิเคราะห0ความ
เชื่ อมโยงระหว9างการศึกษากั บภู มิปeญ ญา การใชการศึกษาเพื่ อเป[ นแนวทางในการถ9 ายทอด และอนุรักษ0
ภู มิ ปe ญ ญา การบู ร ณาการภู มิ ปe ญ ญากั บ การศึ ก ษาเพื่ อ การพึ่ งตนเอง ฝc ก ปฏิ บั ติ บู ร ณาการภู มิ ปe ญ ญากั บ
การศึกษา
Meaning, importance and scope of the paradigm of Thai wisdom and local
knowledge to analyze the relation between education and the wisdom; use of education as
a way to convey Thai wisdom and conservation; wisdom integration in education with selfreliance education, practice integrating wisdom with education
0308211 ความเปDนมนุษย#และการเรียนรู+สําหรับครู
2(1-2-3)
Humanity and Learning for Teachers
ความเป[ น มนุ ษ ย0 ที่ ส มบู ร ณ0 ธรรมชาติ ข องการเรี ย นรู การจู ง ใจ และพฤติ ก รรมมนุ ษ ย0
กระบวนการจิตตปeญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป[นมนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒนาจิตเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู9สังคมสมัยใหม9เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝjเรียนรูตลอดชีวิต
Being complete human ; nature of learning, motivation and human behavior;
contemplative educational processes; moral and ethic in being human; well-spoken
dialogue; mind developing for life quality; transformative learning; holistic thinking; selfadaptation to modern society to understand how to develop the learners in a variety of
contexts; inspire learners to learn and engage in lifelong learning
0308212 ความรัก ความหวัง และความสุขในความเปDนครู
2(1-2-3)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความรั ก ความหวั ง และความสุ ข จิ ต วิ ญ ญาณความเป[ น ครู
ความกาวหนาความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก
ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
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Concepts and theories about love, hope and happiness, spirituality as a teacher;
progress and success in life and profession; true happiness of teachers; developing and
enhancing happiness, hope and happiness for self and other people
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2(1-2-3)
Communication and Personality Development
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีดานการสื่อสารและบุคลิกภาพ การพั ฒ นาบุคลิกภาพกับการ
สื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนกรรมความสุภาพ การวิเคราะห0บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา
มารยาทสังคม การแต9งหนาและเครื่องแต9งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
องค0กร การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
Concepts, principles and theories of communication and personality;
personality development through pragmatics; politeness; speech acts, conversation
analysis, conversational structure; etiquette; makeup and costume in social
communication; using language for organization communication; communication for
relationship in teacher professional contexts
0308214 สภาวการณ#สังคมไทยในบริบทโลก
2(1-2-3)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการสั งคมไทยพื้ น ฐาน ความสั ม พั น ธ0 และ
ผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต9อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ตองปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลง ให
ทั น ต9 อ กระแสโลกยุ ค ปe จ จุ บั น ทั้ ง ดานวั ฒ นธรรม สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งการปกครอง
แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่ อการดํารงอยู9อย9างมีจิตสํานึกแห9 งความเป[นไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles; theories of fundamental Thai social evolution;
relationship and impacts from global society influencing on Thai culture and society
adapting with change to keep up with current world in terms of culture, society,
economics and politics; guidelines of King’s ideas according to philosophy of sustainable
economy for Thai people to live with realization including suggest alternations for
educational development related to teaching profession and those who have career path
in education; presenting academic work in various patterns
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0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวิ เ คราะห0 ห ลั ก สู ต ร
การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช
การประเมิ น และปรั บ ปรุงหลั กสู ต รเพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย น และฝc กจั ด ทํ าหลั กสู ต รสถานศึ กษาตามหลั กสู ต ร
แกนกลาง แนวคิด ทฤษฏี การจัด การเรียนรู องค0 ป ระกอบการจัด การเรียนรู การจัด การเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเป[นสําคัญ การจัดการเรียนรูเชิงรุก การบูรณาการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0
ความรูเกี่ยวกับชุมชน เพื่อจัดการเรียนรูในบริบทที่หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู และฝcกปฏิบัติการจัดการเรียนรู
Philosophy, concepts, theories of curriculum and curriculum development;
curriculum analysis; curriculum design and curriculum innovation to respond learner
diversity; curriculum application, assessment and improvement to develop learner ;
practice doing school curriculum according to core curriculum, concepts, theories; learning
management, focusing on learner-center, active learning; integration of philosophical
concepts of sufficient economy and community knowledge to manage learning in
diversified context; design and plan learning; practice learning management
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและการเรียนรู จิตวิทยาใน
การจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการให
คําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู เขาใจ แกไข และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับใน
ความแตกต9างระหว9างบุคคล กลุ9ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[น
ผูใฝjเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห9งการเรียนรูตลอดชีวิต
Basic concepts and theories in Psychology; development of school age children;
brain and learning; psychology of classroom management for normal children and special need
children classes; case study; processes and counseling techniques in school to know,
understand, adjust and develop learners in various contexts; create and accept differences
between individuals, group and society on educational equality; inspire learners with
earnestly all time and create innovation to be a person of life-long learning

- 46 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
2(1-2-3)
Sex Education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทักษะชีวิตและปeญหาเรื่องเพศใน
ปeจจุบัน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ0 จิตวิทยาพัฒ นาการและจิตวิทยาวัยรุ9น การคุมกําเนิ ด
โรคติดต9อทางเพศสัมพันธุ0 อนามัยเจริญพันธุ0 วัฒ นธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการล9วง
ละเมิดทางเพศ
Fundamental knowledge regarding sex education; attitude of sex education; sex
problem in current issues; anatomy and reproductive system; teenage and development
psychology; contraception; sexual transmitted disease; reproductive health; Thai culture
with sex and sexual harassment law
0308234 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส9งเสริมสุขภาพองค0รวมในสถานศึกษา ฝcกปฏิบัติการจัดบริการ สุขภาพ
การบริหารจัดการกิจกรรมส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และการสรางความสัมพันธ0ระหว9างสถานศึกษากับ
ผูปกครอง และชุมชน
Concepts and principles of holistic health promotion in school including
practicing managing, health service and health promotion administration and creating
relations among school, parents and community
0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
2(1-2-3)
Exercise and Recreation for Teacher
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลังกายและนันทนาการ การ
สรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย ฝcกปฏิบัติการออกกําลังกายและ
นันทนาการตามความสนใจ เพื่อประยุกต0ใชในสังคม
Principle concepts, importance and relationship of health physical fitness
exercise and recreation; enhancing physical fitness test and good attitudes in exercise;
including enhancing exercise practicing and recreation based on individual interest for
applying in society
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0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม9 การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและ
การจัดการเรียนรู การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดและหลักการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวของกั บการประเมิ นและประกั นคุ ณภาพการศึ กษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดแผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การ
นําผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
Concepts, principles, methods of measurement and evaluation of learning;
designing of learning measurement and evaluation tools; guidelines for measuring and
evaluating in new paradigm; using of learning measurement and evaluation results for
learner development and learning management; application of assessment principles in
educational quality assurance; concepts and principles of educational quality assurance;
laws and guidelines related to assessment and quality assurance of basic education level;
development of plan and project for educational quality assurance; applying the evaluation
results and educational quality assurance results to improve the quality of educational
management
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Literacy
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี แนวคิ ด ประเด็ น ร9 ว มสมั ย และแนวโนมดานการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธี
การสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษา
การรูหนังสือกับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร9องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ9มชาติพันธุ0 ผูเรียน
ที่ขาดโอกาสและอยู9ในพื้นที่ห9างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางการรูหนังสือใน
บริบทโรงเรียนและชุมชน เพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม ขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Concepts, principles, theories, current trends of Thai language teaching and
literacy through educational linguistics; types of literacy, Thai language teaching approach
for literacy, literacy system development; literacy enhancement; case study of literacy
and learning management in language disability learners, ethnics learners, remote area
learners, designed practicum of Thai language teaching through literacy approach in
school and community contexts for education equality; avoid education gap and enhance
learning achievement

- 48 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•สําหรับครู
2(1-2-3)
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป`ใน
สถานศึกษา การจั ด การเรีย นรูดานศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป` เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพ ความสามารถพิ เศษของ
นักเรียน กรณีศึกษาการปฏิบัติงานครูในกลุ9มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป` ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต9างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝcกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู
ดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป`
Concepts, importance, understanding of fundamental knowledge related to arts,
music and dance for teachers in school; learning management of arts, music and dance for
developing competency, students' talents; analyze a case study of teacher task in specific
subjects of arts, music and dance in school, community, social and various cultural
contexts; learning exchange, practice, and design of arts, music and dance
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค#สําหรับครู
2(1-2-3)
Teaching Art to Creative Development for Teachers
แนวคิดทฤษฏี ที่เกี่ยวของกับศิลปะเพื่ อพัฒ นาความคิดสรางสรรค0 รูป แบบงานของศิลป^นที่ มี
ความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม9 การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน และฝcกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค0
Concepts and theories of creative development; types of new creative artists;
learning management atmosphere for creative development; practice art learning activities
for creative development
0308262 สุขภาพองค#รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
2(1-2-3)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปeจจุบัน ปeจจัยที่มีผลกระทบต9อ
สุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม
และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปeญญา เพื่อส9งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครู
Analysis of quality of teacher life in the current environment and society;
factors affecting health; safety and quality of life; health behavior and holistic health
care; activities and promotion of learning about physical, mental, social and intellectual
health to improve quality of teacher life
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0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร#ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Science Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิดวิทยาศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจวิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการ เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
Meanings understanding of science learning; of students’ science learning and
thinking; kind of science understanding; assessment for science learning; process of
development on students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in
science classroom
0308271 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในคณิตศาสตร#ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Students’ Mathematics Learning in School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูคณิตศาสตร0และการคิดคณิตศาสตร0ของนักเรียน
ประเภทของความเขาใจคณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meanings understanding of mathematics learning; understanding of students’
mathematical learning and thinking; kind of mathematical understanding; assessment for
mathematics learning; process of development on students’ mathematical learning; design
lesson plan; teaching practicum in mathematics classroom
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Young Children’s Rights and Protection
สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมายว9าดวยการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา องค0การ หน9วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็ก
ปฐมวัย และฝcกวิเคราะห0กรณีตัวอย9าง
Young children’ right, violation, law of young children’ right protection and
related laws; roles of family, institutions, organizations and communities in young children’
rights; practice analyzing case studies
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0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดยนําความรูมาใชวางแผน
ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือ
พั ฒ นาผู เรี ย น ใชภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารอย9 า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ งานและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร9 ว มกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย9างนอย 2 ระดับ หรือ 2 ระดับชั้นและ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรีย นมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัด และประเมิน ผลเพื่อพั ฒ นาผูเรีย น
บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
Practice teaching in school for 4 weeks; use learned knowledge to plan, design
course curriculum, learning activities, evaluation; produce innovative media to solve
learners’ problems or develop them; effectively use language for communication; creatively
work and exchange knowledge with guardians and community; teach at least 2 levels in the
real situation; build learning atmosphere to make learners happy in learning; use evaluation
and assessment to develop learners; keep records and report teaching practicum including
transcribe lesson study for exchanging
0308301 ประสบการณ#วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิ เคราะห0 กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ในต9 า งประเทศ บทบาทครู กั บ การจั ด
การศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ ปฏิบัติการศึกษา
ชุมชนการเรียนรูที่สนใจ ฝcกประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร9วมมือกับชุมชน บูรณา
การความรูทางวิชาการเพื่อพัฒ นาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐานวัฒ นธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครู
อย9างเป[นระบบ
Analyzing a case study of lifelong learning community in a foreign country,
teacher roles with education management and self-study to enhance lifelong learning in a
foreign country; practice studying interesting learning community; practice teaching
professional experience to create relations and collaboration with community; integrate
academic knowledge to develop learners and social community study, cultural-based
community; exchange learning and teaching professional experience in lifelong learning in a
foreign country; systematically report reflection of teaching profession experience
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0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
2(1-2-3)
Ways of Teachers on the Professional Learning Community
วิถีครูผูสรางเครือข9ายความร9วมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาผูเรียน มีทักษะการ
เป[นนักปฏิบัติผูสะทอนคิดเรียนรูกันและกันกับเพื่อนครู สังคมชุมชน สามารถจัดการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใช
ชีวิตร9วมกับคนอื่นๆและสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูใหกับผูเรียนเป[นครูผูนําในการสรางนวัตกรรมการจัด
การศึกษาร9วมกับผูปกครองสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําทฤษฏีไปปฏิบัติจริง สนับสนุนการสราง
ชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสั งคมชุมชนและความแตกต9างทางวัฒ นธรรม มีส9 วนร9วมในการปฏิ รูป ชั้น เรียนและ
โรงเรียนใหเป[นพื้นที่แห9งการเรียนรู
Way of teachers who create a network of cooperation with parents and
communities to develop learners. Skilled teacherasa practitioner who reflects and learns
each other with friends, teachers and the people in society, able to learn about how to live
with others and inspire students to learn. Teachers are the leader in creating educational
innovation with parents, develop learning activities in order to bring the theory into practice,
supporting the creation of classroom that are linked to the society and the community and
cultural differences, participate in reforming the classroom and the school as a learning area
0308311 สังคมแห$งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Learning in a Learning Society
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนทัศน0สังคมแห9งการเรียนรู นโยบายส9งเสริมการพัฒนา
สังคมแห9งการเรียนรู ความสําคัญของสังคมแห9งการเรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสาน
การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝcกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห9งการ
เรียนรูตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน
Concepts of lifelong learning; learning society paradigm; encouraging policies of
learning society development; importance of learning society; holistic human development
process by coorperating with the management of formal education, non-formal education,
and informal education by practicion building a sustainable lifelong learning society
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Innovations of Teachers Bravely Teaching
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษา การสรางสรรค0
อัตลักษณ0ครูผูใฝjเรียนรูตลอดชีวิต ผูมีความคิดริเริ่ม ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางาน
ร9วมกับคนอื่น การประยุกต0จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู9การสอนและส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส9วนร9วม
ในการสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ9านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป[นกลุ9ม การเรียนรูจาก
ปeญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝcกปฏิบัติโดยเคารพสิทธิทางปeญญา
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Conceptsof innovations of teachers bravely teaching; teachers as inspiration and
teachers as educational reformers; creation of teacher identity as lifelong learners; creative
thinkers, creators of making change in education by being able to work with other people;
applying teacher professional ethics to teachingand enhancing learners’ learning;
contributing to create innovations of teachers bravely teaching through discussion, posing
questions; learning in groups, from problems, and analytical writing and; practicing with
respecting the rights of intellectual wisdom
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตร#พระราชา
2(1-2-3)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร0พระราชาในประวัติศาสตร0กับการพัฒนาชาติไทย
ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การ
นําแนวพระราชดําริ พระราชปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสังคมอย9างยั่งยืนในบริบทที่
เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการนํ า เสนองานวิ ช าการในรู ป แบบที่
หลากหลาย
Concepts; principles and theories of King’s philosophy in history with Thai
national development; King’s philosophy followed King Rama the IX’s ideas; using King’s
ideas and intention to apply with educational development including sustainable society in
teaching professional contexts and those who have career path related with education;
presenting academic work in various patterns
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ#
2(1-2-3)
Development of Thai Critical Society
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการดาน
ประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒ นาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา
ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9 ล ะยุ คสมั ย ตลอดจนแนวการพั ฒ นาบนวิถีชี วิต ของตนเองที่ เกี่ ยวของกั บ
วิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Concepts; principles and theories of definitions and importance of historical
development in Thailand; development of politics and government; Development of
economics; religious beliefs; language; tradition in Thai society in each era including
development of ways of life related to teaching profession and those who have career path
in education; presenting academic in various patterns
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0308320 สัทศาสตร#ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว$า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง ระบบสัญลักษณ0สากล
เนนหนาที่สัญ ลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย ระบบเสียง ตําแหน9งและลักษณะของการเปล9ง
หน9วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ในการถ9ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออก
เสียงตามลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[นปeญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษามลายูเป[น
ภาษาแม9ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว9า การนําหลักสัทศาสตร0ปฏิบัติไปประยุกต0ใช
เพื่อพัฒนาสามัตถิยะทางภาษาและประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
Speech organs, articulatory phonetics, acoustic phonetics, speech production,
transcription of sounds from languages into phonetic alphabets; Phonological theories and
methodologies for analyzing the sound system of language, practice analyzing phonology
by employing data from different languages focus on informants who use Southern Thai
dialect and Bahasa Melayu dialect through practical phonetics for better pronunciation;
use practical phonetics for linguistics competence in communication context in teacher
professional contexts
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร#กับการสื่อสารทางภาษา
2(1-2-3)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญ ของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทภาษาและวัฒ นธรรม
ความสํ า คั ญ ของบริ บ ทต9 อ การติ ด ต9 อ สื่ อ สาร วั จ นกรรม โครงสรางบทสนทนา การวิ เคราะห0 บ ทสนทนา
ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว9 า งความหมายและวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 ความสั ม พั น ธ0 ร ะหว9 า งวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร0 กั บ
โครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Basic concepts of pragmatics, pragmatics, of socio cultural context in communi
cation, importance of communication contexts, conversational structure, conversation
analysis, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between
pragmatics and discourse structure; pragmatics in teacher professional contexts for
relationship creation in teacher professional contexts
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0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมเพื่ อ สราง
ความสัมพัน ธ0ในชุมชน ในการยอมรับความแตกต9างทางวัฒ นธรรม รูป แบบกิจกรรมทางภาษา ออกแบบ
กิจกรรมและฝcกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต9างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9าตนเอง และผูอื่นในการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความแตกต9าง
ทางวัฒนธรรม
Definitions; Importance; contexts of using English in multicultural society to
build relationship in community to accept the cultural differences; patterns of language
activities; design activities and practice using English in multicultural society to create
relationship for self-development and learners can see their own values and others to live
together with the foundation of different culture
0308323 สื่อสิ่งพิมพ#เพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อสิ่ งพิ มพ0 และสิ่ งพิ มพ0 อิเล็ กทรอนิ กส0เพื่ อการศึกษา
โปรแกรมสําเร็จ รูป เครื่องมือ วัสดุ การผลิต สื่อสิ่งพิ มพ0 หลักการออกแบบการผลิตสื่ อสิ่งพิ มพ0 และสิ่ งพิ มพ0
อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา
Meanings, categories and roles of printed media and electronic printed media for
education, software, tools, materials of printed media, principles of closuring printed media,
practice in designing, producing printed media and electronic printed media for education
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation
ความคิดรวบยอดและแหล9งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[น
วิธีการและระบบที่ใชในการแกปeญหา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปeญหา
หรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
Concepts and knowledge resources involved in education innovation; analyze
the active innovations that are methods and systems used for solving problems and
improving in education quality, including designing Innovation to solve problems and
improve education quality
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0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะหลักการจัดการเรียนรูและประเมินผลวิชา
เฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
ออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู ฝcกปฏิ บั ติการสอนวิช าเฉพาะในชั้ น เรียนและ การสรางชุ มชนการเรีย นรู
วิชาชีพสําหรับครูวิชาเฉพาะ
Curriculum and content analysis of specific subject; principle and assessment of
specific subject; integration of pedagogy content knowledge and technology; competency
development of teaching specific subject; designing lesson plan; practice teaching specific
subject in classroom and creating professional learning community for specific subject
teacher
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
2(1-2-3)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิดสําหรับคนในศตวรรษ
ที่ 21 กระบวนการทางปeญญา ความสัมพันธ0ระหว9างการคิดและปeญญา บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด วิเคราะห0ปeญหาการพัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูร
ณาการการคิดกับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะ การคิด การ
ออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิดในสถานศึกษา
Meanings, categories and components of thinking; importance of thinking for 21st
century; intellectual process; relations between thinking and intellectural; teacher roles in
learning management for thinking development; analyzing problems of thinking
development; patterns and learning strategies for thinking development; integration of
thinking with course and outside classroom activities; thinking assessement; thinking
competent analysis; design, writing plans and assessing learning management to develop
thinking abilty; practice learning management for thinking development in school
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0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัย
ทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒ นาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0
ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู
และการพั ฒ นาความเป[ นนวัตกรของผูเรียน การดําเนิน งานวิจัยเพื่ อแกปe ญ หา และพั ฒ นาการเรียนรู การ
วิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู
การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9
Meanings, theories, and research principles for learning development; research
methodology for learning development and educational research; teacher role as a
classroom researcher and professional learning community development; problems analysis
from classroom phenomenon; design the research; learning skills enhancement innovative
development as an innovator; research doing for problem solution and learning
development; data analysis and research conclusion; research result using to improve
learners and learning quality management; research report writing and publishing
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
2(1-2-3)
Project Design and Evaluation
แนวคิ ด หลั กการเกี่ ยวกั บโครงการและการเขี ยนโครงการ ทฤษฎี และรูป แบบการประเมิ น
โครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสราง
เครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
Concepts; principles projects and projects writing; theories and formats of
Project evaluation, project analyzing and design; proposal of project evaluation; tool
constructs data collection; analysis of results, and report project evaluate written
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
2(1-2-3)
Assessment for Learning
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล วิธีการสรางและใช
เครื่องมือการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู วิเคราะห0ขอมูลสารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
Concepts, principles, and techniques of assessment for learning in digital ages;
constructing and using assessment for learning tools and techniques; analyzing learner
information; innovation, and technology assessment for learning in the classroom; analyzing
and writing a report from assessment and reflection
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0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
2(1-2-3)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม9และภาษาที่สอง แนวคิดและทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
แนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส9งเสริมศักยภาพทางภาษา การนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป[น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต9างกันและส9งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การ
ประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง กรณีศึกษาการสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่
สอง การออกแบบและฝcกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ9งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
เพื่ อการจั ดการศึ กษาที่ เสมอภาคและเท9 าเที ยม และขจัด ปe ญ หาความเหลื่ อมล้ํ าทางการศึ กษาและพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
Concepts and theories on Mother Tongue and second language; second language
teaching as a Second Language for enhancing linguistic competence; use educational linguistics
for teaching Thai language as a second language for different student needs serve and life-long
education enhancement; Thai language skills evaluation, case study of language teaching and
Thai language teaching as a second language; designed practicum of Thai language teaching and
practice learning management focus on Thai language teaching as a Second language for
education equality; avoid education gap and enhance learning achievement
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร#การศึกษา
2(1-2-3)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร0 กับการศึกษา การประยุกต0ความรูภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาและจัด การศึกษาเพื่ อการรูหนังสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสั งคมวัฒ นธรรมที่
แตกต9างกัน การเชื่อมโยงไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการ
วางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ9มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวั ฒ นธรรม และสิ ทธิ ทางภาษาการออกแบบนวั ต กรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0
การศึกษาในบริบทโรงเรียนและชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม และขจัดปeญหาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Linguistic theories and education; applications of Thai language linguistic
knowledge for language development; education management for literacy; teaching language
in different sociocultural contexts; relationship of Thai Language as dialect, official language and
national languages, education policy and Thai language planning with an emphasis in Thailand;
preservation of language and cultural diversity and language rights, designed practicum of Thai
Language teaching through educational linguistics in school and community contexts for
education equality; avoid education gap and enhance learning achievement
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0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
2(1-2-3)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบและกระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่
เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เทคนิคและวิธีสอนสังคมศึกษากลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคม
ศึกษาโดยใชชุมชนเป[นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย9างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห0 การคิดแกปeญหา
และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษาโดยใชแหล9งเรียนรูในชุมชนและการฝcกปฏิบัติ
Concepts, principles and theories of definitions, patterns and process of
teaching social studies related to school and community contexts; techniques and social
studies teaching methodology; strategies of social studies learning management using
community base to develop skills of critical thinking , analytical thinking, solving problem
thinking and creative thinking; design social studies project work by using sources from
community and practice
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
Social Study Innovation in Elementary and Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนรู
หลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการจัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ9มสาระ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการ
เรียนรู การใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
จัด ทํ า แผนการจั ด การเรีย นรู การเลื อกใชสื่ อจากแหล9 งเรี ยนรูทางสั งคมศึ กษาและการนํ าเสนอนวัต กรรม
สรางสรรค0การสอนสังคมศึกษา
Concepts; principles and theories of learning and teaching; patterns of learning
management of fundamental curriculum in social studies subjects; design and learning
management; integration of contents with holistic learning; learning experience arrangement;
techniques; and method of learning management; use and produce materials; use of
innovative learning; social studies learning management in the 21stcentury focusing on
learner-centered in primary education and secondary education; learning assessment; design
and plan lessons; selection of materials from social studies sources; creatively presenting
social studies teaching innovation
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0308362 ชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
2(1-2-3)
Professional Learning Community for Social Study Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษาเชิงบูรณา
การกระบวนการการศึ กษาชั้ น เรียนสําหรับ ครูสังคมศึ กษาในโรงเรียน การพั ฒ นาวิช าชีพครูสั งคมศึ กษาที่
มุ9งเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห9งการเรียนรู
เชิงวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู
ร9วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร9วมกันสําหรับครูสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคม
ศึกษามืออาชีพ
Concepts; principles and theories related to integrating profession learning
community for social studies teachers; process of classroom learning for social studies
teachers in school; development of teaching profession for social studies teachers
focusing on learners’ learning development in social studies classroom; ways of
profession learning community practice in developing learning process of learners’ social
studies classroom; collaboratively design learning management, observe classroom with
social studies teachers to develop social studies teachers becoming teaching profession
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
Physical Education for Community Development
การนําปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึกษาและการพัฒนาชุมชน ประยุกต0 บูรณาการ
กั บ วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม โดยใชกิ จ กรรมทางพลศึ ก ษาเป[ น สื่ อ เพื่ อสรางสั มพั น ธ0 กั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ใหเกิ ด
กระบวนการเรียนรูในชุมชน และใชกิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ
Bringing philosophy, principles and process of physical education and
community development to apply and integrate with local community way and culture by
using physical activities as means for cooperation with community to create tearing
community using physical education activity as base to develop social community both in
body and mind
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร#ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Science Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรูในการสอนวิทยาศาสตร0ห ลั กการ
ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปeญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
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Meaning of competency in science teaching; teachers’ scientific knowledge for
teaching; principle of designing science activities in school focusing on problem solving;
approach and process in development of science teaching competency; design lesson plan;
teaching and observing practicum in science classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in science classroom
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร#ระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Mathematics Teaching Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ความรู ในการสอนคณิ ต ศาสตร0 ห ลั ก การ
ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการแกปeญหา แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0
Meaning of competency in mathematics teaching; teachers’ mathematical
knowledge for teaching; principle of designing mathematical activities in school focusing on
problem solving; approach and process in development of mathematical teaching
competency; design lesson plan; practicum of teaching and observe teaching in
mathematics classroom; reflect on lesson plan for teaching development in mathematics
classroom
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
2(1-2-3)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลักการ ทฤษฎี แนวทางการจัด หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย โดยครอบครัว คุ ณ ลักษณะของ
ครอบครัวที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห0 จุดเด9น จุดดอย สภาพปeญหาและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Principles; theories; guidelines of home school approach to the provision of early
childhood education curriculum; home school characteristics appropriate for provision of early
childhood; analyzing strength and weakness; problematic conditions and guidelines of
problem solving related to provision of early childhood education
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0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ งานในหนาที่ ครูในสถานศึกษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรี ยน (18 สั ป ดาห0 )ออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียนในสถานการณ0จริงโดยบูรณาการศาสตร0การสอน
เนื้อหา เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพภายใตการนิเทศของครูพี่เลี้ยงร9วมกับอาจารย0นิเทศก0 เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส9งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรมและภูมิปeญญาทองถิ่น ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อเสริมพลังการเรียนรู ประยุกต0ใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ดําเนินการวิจัย
สรางสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครูโดยการสะทอนคิด ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและ
เผยแพร9บทความวิจัย มีส9วนร9วมในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา
Practice teacher task in school for 1 semester (18 weeks); design and plan
learning; teach and manage classroom in the real situation by integrating teaching
methodology, contents, technology and professional ethics under supervision of teacher
mentors and university supervisors to develop learners’ intelligence, thinking and becoming
an innovator; promote, conserve culture and local wisdom; use strategies of evaluation and
assessment to enhance learning power; apply media and digital technology for learning;
conduct research, create media/innovations for developing learners; mange knowledge from
teaching practicum by reflecting, transcribing lesson study and creatively exchanging
knowledge with guardians and community ; write a research report and publicize a research
article; participate in doing a project for developing learners and do other task in school
0308410 การศึกษาเพื่อการอยู$ร$วมกันอย$างเสมอภาค
2(1-2-3)
Education for Equality Living
แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสรางสันติสุขและความมั่นคงในการดํารงชีวิต ที่มาของความขัดแยง
ปeญหาสังคมเสี่ยงภัยที่เชื่อมโยงกับวิกฤติการณ0ทางการศึกษาและสังคม การวิเคราะห0สถานการณ0ความขัดแยง
การปรับเปลี่ยนทิศทางของการศึกษาดวยการฝcกปฏิบัติจริงเพื่อสรางสังคมแห9งปeญญาและการอยู9ร9วมกันอย9าง
เสมอภาค
Concept of educational management for peace building and stability in living;
sources of conflict, risky social problems linked to educational and social crisis, conflict
circumstances analysis; educational orientation by practicing wisdom building social and
equally living
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0308411 สัจธรรมนําชีวิต
2(1-2-3)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง จุดมุ9งหมายและคุณค9า
ของชีวิตมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความจริงของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปeญหา
ชีวิต และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0เพื่อการอยู9ร9วมกันอย9าง
สั น ติ สุ ขและสั น ติ ภ าพ ในบริ บ ทที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู และผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาและการ
นําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
Meanings of truth of life to live in true society; aims and values of human life;
Thai social problematic conditions; looking at truth of life using principles of theology to
solve life problems and apply in daily life human rights, Dignity and humanization to live
together in peace and peace in contexts related to teaching profession and those who have
career path in education and presenting academic work in various patterns
0308412 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
Constitution, act, royal decree, regulation, rule, announcement, and order
related to education, teachers and educational personnel; analyze cases involving teachers
and educational personnel
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
2(1-2-3)
Happy School
ปฏิ บั ติ ก ารสถานศึ ก ษาสรางสุ ข ผ9 า นกิ จ กรรมสรางสรรค0 การพั ฒ นาองค0 ก าร การจั ด การ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป[นทีม มนุษยสัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการศึกษา
Operating school of happiness through creative activities; organization
development; change management; conflict management; teamwork; human relations and
educational leadership
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teacher Academic Development
ความสําคัญ และการใชภาษาอังกฤษเพื่อการอ9านและเขียนงานเชิงวิชาการสําหรับครู การฟe ง
และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษใน
การพัฒนา และนําเสนองานวิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย
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Importance and use of English for reading and writing academic work for
teachers; listening and speaking for giving academic presentation in variety of opportunities;
use of digital technology for searching, communicating in English for developing and
presenting academic work in various patterns and contexts
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ$มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิด ทฤษฎี การบู รณาการภาษาอังกฤษกั บ สาระวิชาออกแบบแผนการจัด การเรียนรูและ
ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู กั บ รายวิ ช าเฉพาะโดยการบู ร ณาการภาษาอั งกฤษกั บ สาระวิ ช าโดยประยุ ก ต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
Concepts, theories of integrated English with contents; design and practice
learning plans with specific courses by integrating English with contents by applying digital
technology in learning management
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Primary Education
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ คุณลักษณะพึงประสงค0ใน
การเรี ย นรู ภาษาอั ง กฤษ โครงสรางสาระการเรี ย นรู ตามหลั ก สู ต รสาระการเรี ย นรู ภาษาอั งกฤษระดั บ
ประถมศึ ก ษา ความรู เชิ งบู ร ณาการดานสาระวิ ช าและการสอน การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ปฏิ บั ติ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ
English contents; English process skills; expected characteristics in learning
English; content structures according to English curriculum for primary education;
integrated knowledge between contents and teaching; learning assessment; design of
learning management; practice teaching in class and create professional learning community
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Development of Teaching English Competency in School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอนภาษาอังกฤษ หลักการใน
การออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่เนนการ แกปeญหาแนวทางและ กระบวนการในการ
พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและ
สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย นสะทอนผลแผนการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาการสอนในชั้ น เรี ย น
ภาษาอังกฤษ
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Meanings of competency in English teaching; teachers’ knowledge for teaching;
principles of designing English activities in school focusing on problem solving; approach
and process in development of English teaching competency; design lesson plan; teaching
and observing practicum in English classroom; reflect on lesson plan for teaching
development in English classroom
0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Education
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของกั บ การจั ด การศึ กษาแบบเรีย นรวม จิ ต วิ ทยาเด็ กพิ เศษ
เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล บทบาทและความร9วมมือของครู ผูปกครอง
สถานศึกษา ผูที่มีส9วนเกี่ยวของและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
Exploring the principles and studies related to inclusive education; special child
psychology; techniques for inclusive class; individual lesson plans; studying roles and
cooperation of teachers, parents, institutions, related person and community in inclusive
education organization
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตร#ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูคณิ ตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิ ตศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
คณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0
Content of mathematics in elementary school; mathematical process and skill;
desirable features in mathematics’ learning; pedagogical contents knowledge for
mathematics teachers; assessment of students’ mathematical learning; design lesson
teaching plans; practicum in mathematics classroom and create professional learning
community for mathematics teachers
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตร#ระดับชั้นประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูวิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครู
วิ ท ยาศาสตร0 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ข องนั ก เรี ย น ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู
ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูวิทยาศาสตร0
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Contents of science in elementary school; scientific process and skill; desirable
features in science learning; pedagogical content knowledge for science teachers;
assessment of students’ science learning; design lesson plans; teaching practicum in science
classroom and create professional learning community for science teachers
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป[นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก การใชวัสดุอุปกรณ0 และ
ขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0ผลงานเบื้องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติกสู9
ชุมชน วิเคราะห0 รูป แบบการสรางสรรค0 งานบาติกจากแหล9 งชุ มชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ ออนุ รักษ0 และ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
Theory of batik history and development; learn material using; step of batik
creative; design and create fundamental batik; learning management to communities;
analysis type of batik creative form different local to conserve and apply learning in schools
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั กวัส ดุ ธรรมชาติ วั ส ดุ สั งเคราะห0 รูป แบบของงานแกะสลั ก
เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ใชในการแกะสลัก ปฏิบัติการแกะสลัก การตกแต9งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0
ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม9 ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู9การเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
General knowledge about carving natural materials, synthetic materials;
synthetic work patterns; tools and equipment for carving; practice carving, decorating colors
on pieces of work; work creative and developing new patterns to use in school activities;
integrating knowledge to classroom learning and teaching
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาในสถานศึกษา
2(1-2-3)
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิด รูปแบบ ลักษณะ ของการจัดสถานที่ประชุม สัมมนาในสถานศึกษา นําองค0ความรูทาง
ศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่ ฝcกปฏิบั ติการจับจีบ ผาเบื้ องตน และการจัดดอกไมขั้ น
พื้นฐาน
Concept; patterns, features of location arrangement for seminar in institutes; use
art knowledge to design and arrange location; practice basic draping and flower arrangement
in location arrangement for seminar institute
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0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุวัฒนธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม
จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม วิเคราะห0กรณีศึกษางานวิจัยพหุวัฒนธรรม ปeญหาและ
ผลกระทบเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการวิจัย
พหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
Concepts, theories of multicultural study; teachers with learning management
and research in multicultural society; learning management teacher ethics in multicultural
society; analyze a multicultural research case study; problems and impacts related to
multicultural approaches in classroom, school, and community context; design classroom
multicultural research; write and present a research proposal
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ9งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศและระดับสากล ศึกษา
กรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การ
ประกันคุณภาพในระดับการศึกษาต9าง ๆ จัดทํารายงานใหขอเสนอแนะ และนําเสนอผลการประเมิน วิพากษ0
และสรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Indicators, standard and national and international criterion of educational
quality assurances level; cases study of quality evaluation and practicing of quality
assurances based on indicators, standard and criterion of educational quality assurances
level; making reports and comments; present the assessment result, criticism and
conclusion for the development educational quality
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ#
2(1-2-3)
Outcome – based Assessment
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น แบบเนนผลลั พ ธ0 การกํ า หนดผลลั พ ธ0 ก ารเรี ย นรู
การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนดเกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการ
วัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลองกับรายวิชา
Concepts, principles and methodology of outcome–based assessment,
determination of learning outcome; creating assessment instruments according to learning
outcomes; specify assessment criteria; practice designing outcome –based assessment related
to the course
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0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะห#เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis for Education
ลักษณะของขอมูลเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการขอมูลของสถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูลทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการ
ทางสถิติ นําเสนอและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทางการศึกษา
การสรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย9างเป[นระบบ
Educational data types, data management in school by using digital technology
and packaged program to survey, collect education data, investigate, analyze data by
statistical concept; presenting and making an analytical report for making decisions and
apply to education; systematically making standard data-base and data keeping
management
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
2(1-2-3)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด ความหมาย รู ป แบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย การประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย เพื่อส9งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต9างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและฝcกปฏิบัติโดย
ใชโรงเรียนเป[นฐาน
Concepts and theories on Thai language teaching and digital technology; types
of digital technology for Thai language learning; digital technology usage for Thai language
subject learning to enhance linguistic competence of different student; Thai language
teaching approach and digital technology; designed practicum of Thai language teaching,
digital technology and community knowledge; practice learning management using on
schoolbase
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
3(2-2-5)
English Extra-Curriculum Activities Design in School
แนวคิด ทฤษฎีและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ลักษณะและประเภทกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบและนําเสนอกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยใชกรณีศึกษา
Concepts, theories, and arrangement of English Extra Curriculum activities in
school; characteristics and categories of extra-curriculum activities; application of digital
technology for designing and giving presentation of English learning activities in school and
community using a case study
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0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต0ใชใน
การจั ด การเรีย นรูภาษาอั งกฤษ ประเมิ น สมรรถนะทางภาษาของผู เรีย น แนวคิ ด ความสํ า คั ญ รูป แบบ
กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและ
ฝcกปฏิบัติการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
Teaching integrated English; taking other disciplines and digital technology to
apply for English learning management to promote, evaluate learners' English competency;
concepts, importance, patterns, processes of building professional learning community for
English teachers; classroom learning process for English teachers; design English learning to
enhance learners' competency of language use
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ การสอนภาษาอังกฤษใน
บริบทต9างๆ ในบริบทสังคมโลก การนํ าหลักการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอน
ภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเมิน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝcกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนและชุมชน
เป[นฐาน
Concepts, English learning theories as an international language; teaching English
in social world context; using principles of English as an international language in English
learning management; English teaching innovations for enhancing English competency in
multicultural society, lifelong learning, English use; evaluation of English skills as an
international language; design English learning activities; practice by using school and
community as contextual base
0312322 การวิจารณ#ศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4)
Art Criticism for Teacher
หลั กการวิ จ ารณ0 งานศิ ล ปะสํ า หรั บ ครู จิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วของ การวิ เคราะห0 วิ จ ารณ0 รู ป แบบ
แนวคิด เนื้อหาของผลงานศิลปะ ฝcกพูดและเขียนวิจารณ0งานศิลปะ
Principles of criticizing artwork for teacher; related psychology; analysis; criticism;
formats; concepts; contents of artwork; practice speaking and writing artwork
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การสอนและการวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Art Education
หลักการวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติ และการ
ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรียนรูทางศิลปศึกษา
Principles of Measurement and Evaluation artwork; learning assessment of
practice and design appropriate assessment tools of art education
0312331 การถ$ายทอดศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรมสู$สถานศึกษาและชุมชน
3(2-2-5)
Conveyance of Folk Art and Handicraft to Educational Institution and
Community
แนวความคิด ความสําคัญ คุณค9า รูปแบบศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรม หลักการ ทฤษฎี
การจัดการเรียนรูศิลปะ เพื่อสรางคุณค9า เพิ่มมูลค9า ของศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรมสําหรับผูเรียนและ
ชุมชน การนําความรูศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรม สู9ชั้นเรียนโดยการสรางสรรค0 การจัดการเรียนรูศิลปะพื้น
ถิ่นและศิลปหัตถกรรม
Concepts; importance; value; folk art and handicraft formats; principles;
theories; art learning management for creating value, increasing value of folk art and
handicraft for learners and community; applying knowledge of folk art and handicraft to
classroom by creating and managing learning of folk art and handicraft
0612111 วาดเส+น 1
3(1-4-4)
Drawing 1
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสนโดยเนนโครงสราง รูปทรง สัดส9วน แสงเงา และการจัด
องค0ประกอบภาพจากรูปทรงเรขาคณิต วัตถุสิ่งของ หุ9นนิ่ง หุ9นปูนปลาสเตอร0 ทิวทัศน0 และการใชเทคโนโลยีใน
การคนควาหาแนวทางการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงานในสื่อร9วมสมัย
Theories and practice of basic drawing focusing on structures, formats, portions,
shadow and management of components from geometry shapes, objects, still life figures,
plaster figures, scenery and using technology for searching ways of learning including
disseminating work in contemporary media
0612112 หลักองค#ประกอบศิลป•
2(1-2-3)
Composition of Art
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติเกี่ยวกับทัศนธาตุ หลักการทางองค0ประกอบศิลป` หลักการของความเป[น
เอกภาพ และสามารถวิเคราะห0ผลงานไดอย9างเป[นระบบ
Theories and practice of visual elements; principles of art components;
principles of unity and ability to systematically analyze artwork
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วาดเส+น 2
3(1-4-4)
Drawing 2
บุรพวิชา : 0612111 วาดเสน 1
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสน โดยเนนโครงสราง สัดส9วน แสงเงา และกายวิภาคจาก
หุ9นปูนปลาสเตอร0 และแบบคนจริง ครึ่งตัว และเต็มตัว ตลอดจนการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และการใชเทคโนโลยีในการคนควาแนวทางการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงานในสื่อร9วมสมัย
Prerequisite: 0612111 Drawing 1
Theories and practice of basic drawing focusing on structures, proportions,
shadow and anatomy from plaster figure and real people figures, half-length figures, fully
figures including using appropriate technique with contents and using technology in searching
for learning knowledge including disseminating work in contemporary media
0612114 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Art
คนควา ประวัติความเป[นมา โครงสรางรูปแบบและแนวคิดของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต9าง ๆ
ตั้งแต9ศิลปะยุคก9อนประวัติศาสตร0ถึงปeจจุบัน วิเคราะห0รูปแบบตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบศิลปะในยุคสมัย
ต9าง ๆ ที่สัมพันธ0กับบริบททางสังคม ศาสนา ปรัชญาความเชื่อในแต9ละยุคสมัย และการนําไปใชเป[นพื้นฐาน
ดานการคนควา วิจัย ดวยจริยธรรมทางวิชาการ
Search for history, structures, formats and concepts of western art in different
eras from pre-history until present; analyze patterns including compare art in various eras
related to social contexts, religions, philosophical beliefs in each era and apply as basic
research with academic ethics
0612115 สีในงานศิลปะ
2(1-2-3)
Color in Art
ทฤษฎีสีและการใชสี จิตวิทยาของสี บทบาทและความสําคัญของสีในงานศิลปะยุคสมัยต9าง ๆ
การใชสีของศิลป^นและฝcกปฏิบัติ
Theories and use of colors; color psychology; roles and importance of colors in
artwork of different eras and artists' uses of colors and practice
0612141 ศิลปะกับสิ่งแวดล+อมสําหรับครู
2(1-2-3)
Art and Environment for Teacher
รู ป แบบ ลั ก ษณะ แนวความคิ ด วิ วั ฒ นาการของศิ ล ปะกั บ สิ่ ง แวดลอมสํ า หรั บ ครู แ ละฝc ก
ปฏิบัติการสรางสรรค0ผลงานศิลปะที่มีความสัมพันธ0กับแนวความคิดและสิ่งแวดลอม
Formats characteristics concepts art evolution and environment for teacher
and practice creating artwork related to concepts and environment
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0612142

สุนทรียศาสตร#สําหรับศิลปศึกษา
2(2-0-4)
Aesthetics for Art Education
ความหมาย ประวัติและความสําคัญของสุนทรียศาสตร0และปรัชญาของศิลปะที่สัมพันธ0กับมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรมและมนุษยศาสตร0
Meanings, history and importance of aesthetics and philosophy of art related to
dimensions of society, culture and humanity
0612211 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
History of Eastern Art
โครงสราง รูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในยุคสมัยต9าง ๆ โดยเนนงาน
ศิลปะอินเดีย จีน ญี่ปุjน พม9า ชวาและขอมและการนําไปใชเป[นพื้นฐานดานการคนควาวิจัยดวยจริยธรรมทาง
วิชาการ
Structures; forms and concepts of artwork of eastern world in different eras
focusing on Indian, Chinese, Japanese, Myanmar, Javanese and Khmer; apply as basic
research with academic ethics
0612212 ศิลปะร$วมสมัยและพัฒนาการศิลปะในประเทศไทย
2(2-0-4)
Contemporary Art and Development in Thai Art
วิเคราะห0ประเด็นที่น9าสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะร9วมสมัย โดยเนนเนื้ อหาที่สัมพัน ธ0กับปรัชญา
แนวคิด และรูปแบบในการสรางสรรค0ศิลปะของศิลป^นในปeจจุบัน วิเคราะห0พัฒนาการของศิลปะในประเทศ
ไทย วิเคราะห0รูปแบบ เนื้อหา วิธีการ แนวความคิดและปeจจัยทางสังคมที่ส9งผลต9อรูปแบบทางศิลปะ
Analyze interesting issues related to contemporary art focusing on related
contents with philosophy, concepts and forms in creating artists' contemporary artwork;
analyze art development in Thailand; analyze formats, contents, methods, concepts and
social factors influencing on art formats
0612213 คอมพิวเตอร#กราฟFกสําหรับศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Computer Graphic for Art Education
คอมพิวเตอร0กราฟ^ก พิกเซล จุด เสน ระนาบ ระบบเอนาล็อค ระบบดิจิทัล เนนการสรางและ
การตกแต9งภาพ 2 มิติ
Graphic computer; pixel; points; lines; flat; analog system; digital system
focusing on building and decorating 2 dimension

0612231

ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 1
Visual Art Fundamentals for Teacher 1

3(1-4-4)
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การถ9ายทอด การจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผลทางจิตรกรรม และภาพพิมพ0พื้นฐานที่
ถูกตองตามหลักวิชา
Transference; learning process management and assessment of fundamental
painting and printing appropriate for academic work.
0612232 ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 2
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 2
การถ9 ายทอด การจั ดกระบวนการเรีย นรูและการวัด ผลทางศิ ลปะไทย และประติมากรรมที่
ถูกตองตามหลักวิชา
Transference; learning process management and assessment of Thai art and
sculpture appropriate for academic work
0612241 พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3)
Introduction to Design
หลักการออกแบบเบื้องตน วิวัฒนาการ แนวคิดการออกแบบ ส9วนประกอบการออกแบบ การ
จัดองค0ประกอบในงานออกแบบ หลักทฤษฎีสีและจิตวิทยาการใชสีในการออกแบบ การเขียนภาพดาน ภาพคลี่
ภาพสามมิติ เพื่องานออกแบบและสื่อการสอนเบื้องตน
Principles of fundamental design; evolution; design concepts; design
components; arrangement in design; principles of color theories and psychological use of
colors in design; side drawing, unfolded drawing, 3 dimension drawing for work design and
basic learning and teaching materials
0612242 เครื่องป_Œนดินเผา
2(1-2-3)
Ceramic
ความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปe•นดินเผา วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงาน
เครื่องปe•นดินเผา การขึ้นรูป การเผา และการตกแต9ง
Definitions and processes of ceramic production; raw materials, tools and
machines in ceramic work ; formation; firing and decoration
0612243 ศิลปะสื่อผสม
2(1-2-3)
Art Mixed Media
ทฤษฎีและปฏิบัติ กระบวนการสรางสรรค0ศิลปะสื่อผสมดวยวัสดุชนิดต9าง ๆ ใหเกิดคุณค9าทาง
ศิ ล ปะ สื่ อถึ งเนื้ อ หา คุ ณ ค9 าในความเป[ น ร9 ว มสมั ย ดวยสื่ อสรางสรรค0 ต9 า ง ๆ สามารถสื่ อ สารถึ งแนวคิ ด และ
กระบวนการทํางาน กรใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0แบบบูรณาการ
Theories and practices; creating processes of art mixed media with different
kinds of materials for creating art values of contents; values in contemporary of creative
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various medias enabling communication to concepts and working processes; use of
technology to support creative integration
0612244 ศิลปะสําหรับครูประถม
2(1-2-3)
Art for Elementary Teachers
การสรางสรรค0 กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับครูประถมในโรงเรียน ที่
เหมาะสมและบูรณาการกับวิชาทักษะทางดานศิลปะ
Creation; processes of working; suitable art activities for elementary school
teachers integrating with art skill subjects
0612245 ศิลปะบําบัด
2(2-0-4)
Art Therapy
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของศิลปะบําบัด การใชกระบวนการทางศิลปะเพื่อการ
บําบัด การออกแบบการใชกิจกรรมทางศิลปะเพื่อการบําบัด การเสริมสรางศักยภาพเด็กดานกาย จิตใจ และ
พัฒนาการ ดวยจริยธรรมและคุณธรรมต9อการจัดการเรียนรู การทํางานร9วมกัน ฝcกปฏิบัติศิลปะบําบัด
Definitions; concepts; theories; development of art therapy; use of art process
of therapy and practice designing using art activity for therapy; enhancing child competency
both body and mind; develop with moral and ethical learning management and
collaboration
0612311 การวิจัยทางศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Research of Art Education
การวิจัยทางศิลปะ การสังเคราะห0งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน0ทางศิลปศึกษา
การเขียนเคาโครงวิจัยทางศิลปศึกษา ตามความสนใจ
Art research; research analysis and application of research findings in art
education; writing art education research proposal as interest
0612321 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
English for Art Teacher
การพูด การอ9าน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ การใชภาษาอังกฤษในการถ9ายทอด
แสดงความคิดเห็น นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสรางสรรค0ทางศิลปะ
Speaking, reading, writing English for art teacher to express, give opinions and
present concepts and contents of artwork in a creative way
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จิตรกรรม
3(1-4-4)
Painting
การสั งเกตและถ9 า ยทอดจากแบบหุ9 น นิ่ ง ทิ ว ทั ศน0 คน และสั ต ว0 ตามระเบี ย บกฎเกณฑ0 ของ
ธรรมชาติและการสรางสรรค0เบื้องตน โดยใชกระบวนการสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค ฝcกปฏิบัติ และบูรณาการสู9
การเรียนการสอน
Observation and expressing from still-life figure, scenery, human being and
animals according to rules of nature and basic creation using process of using water color,
oil-painting color, acrylic color; practice and integrate with learning and teaching
0612342 ภาพพิมพ#
3(1-4-4)
Printmaking
หลักการ กระบวนการการสรางศิลปะภาพพิมพ0ร9องลึก ภาพพิมพ0ตะแกรงไหม ฝcกปฏิบัติและ
บูรณาการสู9การเรียนการสอน
Principles; process of creating artwork in Intaglio process, silk-screening printing;
practice and integrate with learning and teaching
0612343 ศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art
ทฤษฎี แ ละฝc กปฏิ บั ติ กระบวนการสรางสรรค0 ศิ ล ปะไทย ลายไทย จิ ต รกรรมไทย ดวยการ
วิเคราะห0ผลงานจากอดีตเพื่อการสืบสานและสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0แบบ
บูรณาการ
Theories and practice creating Thai Art, Thai painting ,Thai drawing with
analyzing artwork from the past for weaving and creating; use of technology to support
integrative creation
0612344 ประติมากรรม
3(1-4-4)
Sculpture
การสรางสรรค0ประติมากรรมจากรูปทรงธรรมชาติ และการปe•นภาพบุคคลลอยตัว กรรมวิธีการ
ทําพิมพ0และการหล9อผลงาน ฝcกปฏิบัติ และบูรณาการสู9การเรียนการสอน
Creating of sculpture from natural forms; round-relief sculpture ;methods of
printing and molding work; practice and integrate with learning and teaching
0612345 ศิลปะกับชุมชน
2(1-2-3)
Art and Community
บทบาทของศิ ล ปศึ ก ษาที่ มี ต9 อ ชุ ม ชนหรื อ สั งคม ผ9 า นระบบการศึ ก ษาการวางแผน การจั ด
กิจกรรม และการมีส9วนร9วมของชุมชน
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Roles of Art education with community or society through educational systems,
planning, arranging activities and community participation
0612346 ภูมิป_ญญาใต+
2(1-2-3)
Southern Wisdom
วิถีชีวิต ประเพณีวัฒ นธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ รูปแบบ เนื้อหา วิธีการสรางสรรค0ที่เกิดจาก
ภูมิปeญญาทองถิ่นภาคใต และการพัฒนาภูมิปeญญาใต
Life style; tradition; cultures; ritual; beliefs; formats; contents; creative methods
originated from southern wisdom and development of southern wisdom
0612347 นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Innovation of Art Education
หลั กการ แนวคิ ด การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู การจั ด การสิ่ งแวดลอมเพื่ อการเรี ย นรู วิธี ก าร
เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี การทดลองในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริง
Principles; concepts; learning management; environmental arrangement for
learning; approaches of using technology in teaching innovation; experimentation in
simulated and real situations
0612411 พหุศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Multi – Art Education
คนควาและพัฒนาแนวคิด กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพหุศิลปศึกษาที่เกี่ยวของกับ
พหุปeญญา ภูมิปeญญาไทย ศิลปะหลังสมัยใหม9 ความสามารถพิเศษ และศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ศึกษาในเชิง
บูรณาการ การเรียนรูร9วมกันในกลุ9มผูเรียน การใชเทคโนโลยีในการคนควาแนวทางการเรียนรูและการจัดการ
เรียนการสอนดานพหุศิลปศึกษา และจริยธรรมในการอางอิงขอมูล
Search and develop concepts, learning and teaching process and activity for
multi-art education related to multiple intelligence, Thai wisdom, post-modern art; talented
and typical art education; integrated study; collaborative learning; use of technology in
searching how to learn and teach multi-art education with ethical references
0612412 ศิลปศึกษานิพนธ#
4(1-6-5)
Art Education Thesis
คนควาศึกษาวิเคราะห0สังเคราะห0องค0ความรูทางดานศิลปะ และกระบวนการในการสรางสรรค0
ผลงานศิลปศึกษานิพนธ0(ตามชื่อ) เฉพาะบุคคล โดยนําองค0ความรูทางดานศิลปศึกษานิพนธ0มาประยุกต0ใชใน
การถ9ายทอดจัดการเรียนรูในรายวิชาศิลปศึกษาที่ตอบสนองต9อผูเรียนที่หลากหลาย ในบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน ภายใตการดูแลของอาจารย0ที่ปรึกษาเฉพาะดาน นําเสนอผลงานพรอมเอกสารประกอบและจัดแสดงผล
งานเผยแพร9ต9อสาธารณะ
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Search, study, analyze and synthesize art knowledge; process of creating
individual art education work by using knowledge of art education thesis to apply in
transferring art education learning responding diverse learners in school community context
under the supervision of specialized advisor; present work along with document in public
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน$ง และคุณวุฒิของอาจารย#
3.2.1 อาจารย#ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน$ง
ทางวิชาการ

1

นายชิโนรส รุ9งสกุล

อาจารย0

2

นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล อาจารย0

3

นางสาวธนิษฐา นันทาพจน0 อาจารย0

4

นายธีติ พฤกษ0อุดม

อาจารย0

5

นายจิรโรจน0 ศรียะพันธุ0

อาจารย0

คุณวุฒิ
ศ.ม.
ศ.บ.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
ค.ม.
ศป.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

จิตรกรรม
จิตรกรรม
ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
ทัศนศิลป`
ภาพพิมพ0
ศิลปศึกษา
นฤมิตศิลป`
ทัศนศิลป`
ทัศนศิลป`
จิตรกรรม

ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร0
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.ศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

2544
2538
2556
2547
2556
2553
2561
2559
2562
2556
2554

3.2.2 อาจารย#พิเศษ
เป[ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทาง โดยเชิ ญ มาเป[ น ครั้ ง คราวและเป[ น ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย หลักเกณฑ0และวิธีการแต9งตั้งอาจารย0พิเศษ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 และตามประกาศเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 10.1.3 อาจารย0ผูสอน
วรรคที่ 2 “ในกรณีของอาจารย0พิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแต9ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญา
ตรีหรือเทียบเท9า และมีประสบการณ0การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม9นอยกว9า 6 ป= ทั้งนี้ อาจารย0
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม9เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย0ประจําเป[นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น”
4. องค#ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ#ภาคสนาม (การฝ•กงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู+ของประสบการณ#ภาคสนาม
4.1.1 แสดงสมรรถนะในการวิ เคราะห0 ง านครู การแสวงหาความรู และการจั ด การความรู ใน
สถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
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4.1.2 แสดงสมรรถนะการเป[นผูช9วยครูในสถานศึกษาร9วมแกปeญหาและพัฒนาผูเรียนใน
สถานการณ0ปฏิบัติประสบการณ0วิชาชีพครู
4.1.3 แสดงสมรรถนะในการปฏิบัติการสอน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0 และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานการณ0ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
4.1.4 แสดงสมรรถนะการปฏิบัติงานในหนาที่ครูสรางนวัตกรรมวิจัยพัฒนาผูเรียนและเผยแพร9
แนวทางดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูประสบการณ0ภาคสนาม เป[นไปตามสมรรถนะที่กําหนดตาม
เกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู ภายใตการนิเทศของอาจารย0นิเทศก0 ครูพี่เลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา โดยการ
กํากับดูแลของหน9วยฝcกสอนฝcกงาน คณะศึกษาศาสตร0 ประกอบดวยการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา
(professional practice) ต9อเนื่องตลอด 4 ชั้นป=ที่ศึกษา รวมเวลา 30 สัปดาห0 จํานวน 12 หน9วยกิต แบ9งเป[น
4 วิชาตามระดับสมรรถนะการเรียนรูที่คาดหวัง คือ
ชั้นปที่ 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะใหรูรอบงานครูเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ไดแก9
รายวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (จํานวน 2 หน9วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้ น ปที่ 2 ปฏิ บั ติ การสอนเป[ น ผู ช9 วยครูในสถานศึ กษาเป[ น เวลา 4 สัป ดาห0 ไดแก9 รายวิ ช า
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (จํานวน 2 หน9วยกิต 90 ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะจัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงเป[นเวลา
4 สัปดาห0 โดยนําความรูวิชาเอกมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัด
ประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก9 รายวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (จํานวน 2 หน9วยกิต 90
ชั่วโมง)
ชั้นปที่ 4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ลักษณะปฏิบัติงานหนาที่ครูเป[นเวลา 1 ภาคเรียน
(18 สัปดาห0) โดยนิสิตตองปฏิบัติการสอนวิชาเอกศิลปะและปฏิบัติงานอื่น ๆ ในวิชาชีพครู ทั้งนี้ใหเป[นไปตาม
เกณฑ0 มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดเนนจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การใชสื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอนไดเหมาะสม ใชการวัดและประเมินผลการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียนและการเผยแพร9 มีแหล9งเรียนรู และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป[นสําหรับการจัดการเรียนการสอน
อย9างมีคุณภาพ ทันสมัย ไดแก9 รายวิชา 0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (จํานวน 6 หน9วยกิต
270 ชั่วโมง)
4.2 ช$วงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป=ที่ 1 - 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การปฏิบัติการสอน และปฏิบัติงานในสถานศึกษา กําหนดใหปฎิบัติการสอนก9อนเป^ดภาคเรียนที่
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2 เป[นเวลา 1 สัปดาห0 และวันพุธของแต9ละสัปดาห0 ต9อเนื่อง 15 สัปดาห0 ตลอด 4 ป= รวมระยะเวลาเท9ากับ 1 ป=
และมีการปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน ทั้งนี้เป[นไปตามเกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพ ภายใตการบริหาร
จัดการของหน9วยฝcกสอนฝcกงาน คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ข+อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย$อ
5.1.1 การสรางสรรค0 ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป` ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะตนในรายวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษานิ พ นธ0 มี
การศึ ก ษาคนควาจากแหล9 งขอมู ล โดยผ9 า นการคิ ด วิ เคราะห0 สั ง เคราะห0 องค0 ค วามรู ทางดานศิ ล ปะและ
กระบวนการในการสรางสรรค0ผลงานศิลปะนิพนธ0เฉพาะบุคคล นําเสนอขอมูลที่ตนสนใจในงานศิลปะพรอมทั้ง
ภาพร9างต9อคณะกรรมการศิลปนิพนธ0ตลอดถึงกระบวนการทางเทคนิคในการสรางสรรค0จนสําเร็จเป[นผลงาน 1
ชุด พรอมดวยเอกสารประกอบผลงานสรางสรรค0ที่อธิบายเรื่องราว เนื้อหา ที่มีขั้นตอนวิธีคิดวิเคราะห0 เทคนิค
กระบวนการในการสรางสรรค0 พรอมทั้ งสรุป ผลการสรางสรรค0 นําองค0ความรูทางดานศิลปศึกษานิพนธ0มา
ประยุกต0ใชในการถ9ายทอดจัดการเรียนรูในรายวิชาศิลปศึกษาที่ตอบสนองต9อผูเรียนที่หลากหลาย ในบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน นําเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการศิลปะสู9สาธารณชน
5.1.2 การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในสาขาวิชาศิลปศึกษา
1 เรื่อง หัวขอวิจัยในชั้นเรียนขึ้นอยู9กับบริบทสภาพจริงและนําเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้จะตองใหเสร็จสิ้นก9อน
สําเร็จการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู+
5.2.1 มี ความมุ9 งมั่ น ทุ9 มเท มี จิ ต สาธารณะปฏิ บั ติ งานดวยความรั บ ผิ ด ชอบต9 อตนเองและสั งคม
ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคลที่หลากหลายและพหุวัฒนธรรม
5.2.2 มีองค0ความรูจากการสรางสรรค0ผลงานศิลปะนิพนธ0 ทักษะการสอนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูในรายวิชาศิลปศึกษา
5.2.3 สามารถพั ฒ นาตนเองใหมี ค วามรอบรู ทั น สมั ย คิ ด ริ เริ่ ม ใฝj เรี ย นรู และพั ฒ นางานอย9 า ง
สรางสรรค0
5.2.4 สรางความร9วมมือและความสัมพันธ0 สามารถทํางานร9วมกับผูอื่นไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.2.5 สามารถคนควาใชเทคโนโลยี และสื่อสารไดอย9างเหมาะสม ตลอดจนการสื่อสารผ9านผลงาน
ทางศิลปะและนําเสนองานไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 สามารถแสวงหาความรู และใชทักษะปฏิบัติทางศิลปะ วิเคราะห0สังเคราะห0ความรูทางศิลปะ
ที่มีรูปแบบหลากหลาย สามารถจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษาอย9างบูรณาการสรางสรรค0
5.3 ช$วงเวลา
ศิลปศึกษานิพนธ0 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป=ที่ 4 และ การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ชั้นป=ที่ 4
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5.4 จํานวนหน$วยกิต
ศิ ล ปศึ ก ษานิ พ นธ0 จํ า นวน 6 หน9 ว ยกิ ต และการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเป[ น ส9 ว นหนึ่ งในรายวิ ช าการ
ปฏิบัติการสอน
5.5 การเตรียมการ
มีการนําเสนอหัวขอเพื่อจัดทําโครงการศิลปศึกษานิพนธ0 โดยนิสิตนําเสนอ แนวคิด รูปแบบ เทคนิค
กระบวนการ และการบูรณาการองค0ความรูสู9การจัดการเรียนรู และระยะเวลาที่ใชในการสรางสรรค0 พรอมทั้ง
ผลงานตัวอย9าง 1 ชุด ผ9านคณะกรรมการศิลปศึกษานิพนธ0เพื่อพิจารณา
สําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการสรางเครือข9ายความร9วมมือกับโรงเรียนร9วมพัฒนาวิชาชีพครูใน
ลักษณะ MOU มี การจั ด ปฐมนิ เทศก9 อน ระหว9าง และหลั งการปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษา มี การจัดให
อาจารย0นิเทศก0ทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอก รวมถึงจัดระบบอาจารย0พี่เลี้ยง อาจารย0นิเทศก0วิชาชีพครู วิชาเอก
และผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง เป[นผูใหคําปรึกษาแนะนําช9วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และจนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของหน9วย
ฝcกสอนฝcกงาน คณะศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การประเมินผลดานความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยการนําเสนอวิธีคิดที่
สัมพันธ0กับการแสดงออกของตนเอง ใหมีลักษณะเฉพาะตน โดยไม9ละเมิดองค0ความรูของผูอื่น พรอมทั้งยินยอม
ปรับปรุงแกไข จากคําชี้แนะของอาจารย0ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปศึกษานิพนธ0
5.6.2 ประเมินผลความกาวหนาในระหว9างการทํางาน โดยอาจารย0ที่ปรึกษาศิลปศึกษานิพนธ0 จาก
การรายงานดวยวาจา เอกสารและสื่อสารสนเทศ
5.6.3 การประเมิ น ผลงานสรางสรรค0จ ากผลงาน 1 ชุ ด (จํานวนชิ้ น งานตามความเหมาะสมที่
เห็นชอบโดยคณะกรรมการศิลปศึกษานิพนธ0) พิจารณาคุณค9าของผลงานที่มีความสอดคลองกับการแสดงออก
และผลของเทคนิคที่สามารถนําเสนอไดตามวัตถุประสงค0ของผูสรางสรรค0
5.6.4 การประเมิ น ผลเอกสารประกอบผลงานสรางสรรค0 โดยแสดงถึ งกระบวนการ วิ ธี ก าร
สรางสรรค0ที่แสดงถึงองค0ความรูทั้งขอมูล การศึกษาคนควา การวิเคราะห0 สังเคราะห0เป[นผลงานและสรุปผล
งานสรางสรรค0 ผ ลงานศิ ล ปศึ ก ษานิ พ นธ0 และนํ า มาประยุ ก ต0 ใชในการถ9 า ยทอดจั ด การเรี ย นรู ในรายวิ ช า
ศิลปศึกษาที่ตอบสนองผูเรียนอย9างหลากหลายในบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
5.6.5 ประเมินคุณภาพการเผยแพร9ผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ0 โดย
ประเมินจากการไดรับความสนใจและเป[นที่ยอมรับจากสาธารณชน
5.6.6 ประเมิ น ผลจากรายงานความกาวหนาในการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และประเมิ น ผลจาก
ผลสําเร็จของงานวิจัย โดยอาจารย0นิเทศวิชาชีพครู และการสะทอนความคิดของนิสิต
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู+ กลยุทธ#การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ#หรือกิจกรรมของนิสิต
รายวิชา
1. เป[นครูศิลปะนักพัฒนาที่มีจิต
1. จัดการเรียนการสอนที่
1. วิชาครูนักพัฒนา
วิญญาณความเป[นครู และปฏิบัติ ส9งเสริมใหนิสิตมีการวิเคราะห0 ใน
2. วิชาการถ9ายทอดศิลปะพื้นถิ่นและ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มี ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม
ศิลปหัตถกรรมสู9สถาน ศึกษาและชุมชน
ทักษะการพัฒนาผูเรียน ตนเอง จริยธรรม รวมทั้งประเด็น
3. วิชาการสอนและการวัด
และชุมชน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ประเมินผลทางศิลปศึกษา
2. กิจกรรมเสริมความเป[นครู
4. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดหลักสูตร
2. เป[นครูศิลปะที่มีความ
1. เนนการคิดวิเคราะห0 วิพากษ0
1. วิชาวาดเสน1
เชี่ยวชาญทางทักษะทัศนศิลป`
วิจารณ0งาน ปฏิบัติ สรางสรรค0
2. วิชาวาดเสน2
ศิลปะพื้นถิ่น ชุมชน ภูมิปeญญาใต ทางทัศนศิลป`
3. วิชาหลักองค0ประกอบศิลป`
และสามารถบูรณการแนวคิด
2. จัดกิจกรรม/โครงการเสริม
4. วิชาสีในงานศิลปะ
ทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตรและ ทักษะทางทัศนศิลป`และกิจกรรม
5. วิชาประวัติศาสตร0ศิลปะตะวันตก
ศาสตร0การสอนวิธีการสอน
เสริมความเป[นครูตลอดหลักสูตร
6. วิชาประวัติศาสตร0ศิลปะ
ศิลปศึกษา
ตะวันออก
7. วิชาศิลปะร9วมสมัยและพัฒนาการ
ศิลปะในประเทศไทย
8. วิชาจิตรกรรม
9. วิชาประติมากรรม
10. วิชาภาพพิมพ0
11. วิชาศิลปะไทย
12. วิชาการถ9ายทอดศิลปะพื้นถิ่น
และศิลปหัตถกรรมสู9สถานศึกษาและ
ชุมชน
13. วิชาศิลปะกับชุมชน
14. วิชาภูมิปeญญาใต
15. วิชาพหุศิลปศึกษา
16. วิชาศิลปศึกษานิพนธ0
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3. บูรณาการวิชาชีพครู เนื้อหา
วิธีการสอนในวิชาศิลปะ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู

กลยุทธ#หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียน
วิเคราะห0และสังเคราะห0องค0
ความรูดวยตนเอง
2. การเรียนรูโดยใชปeญหาเป[น
ฐาน (Problem-based
learning)
3. การเรียนรูแบบผสมผสาน
(Blended learning) โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการ
เรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน
และเรียนร9วมกันในชั้นเรียน
4. เป[นครูศิลปะผูนําทางปeญญา
1. เรียนรูโดยใชการวิจัยเป[น
(Innovative Teacher)ที่มีความ ฐาน
รอบรู ทันสมัย ทันต9อการ
2. เรียนรูโดยบูรณาการการ
เปลี่ยนแปลง สรางแรงบันดาลใจ ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
ใหผูเรียนใฝjเรียนรูและพัฒนางาน
ร9วมกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
รายวิชา
1. วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิตอล
สําหรับครู
2. วิชาคอมพิวเตอร0กราฟ^กสําหรับ
ศิลปศึกษา
3. วิชาการสอนเฉพาะสาขา
4. วิชาศิลปศึกษานิพนธ0
5. วิชาการสอนและการวัด
ประเมินผลทางศิลปศึกษา

1. วิชาจิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน
2. วิชาการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
3. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. วิชาทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 1
5. วิชาทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 2
6. วิชาการวิจารณ0ศิลปะสําหรับครู
7. วิชาศิลปะทดลองสําหรับครู
8. วิชาศิลปะบําบัด
9. วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู+ในแต$ละด+าน
ผลการเรียนรู+
กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDน
1. ใชกรณีศึกษาใหนิสิตสะทอนความคิดดวยกิจกรรมการเรียนรู
ครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะ
รายบุคคล และรายกลุ9ม
การพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
2. การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก9 บุคคลตัวอย9าง ครูผูสอน เพื่อน
1.1 มีค9านิยมและคุณลักษณะเป[นประชาธิปไตย เอา หรือวิทยากร
ใจใส9 ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุ คคล สรางความ
3. การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
เท9าเทียมความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และ โดยอาจารย0ผสอน
ู
สรางคุ ณ ค9 า จากความแตกต9 า งระหว9 า งบุ ค คล ความ
4. การเขาร9วมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายป=ตลอดหลักสูตร
หลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู ประพฤติตน
อยู9ในศี ลธรรมอันดี เป[ นที่ ยอมรับ และนั บ ถือโดยบุ คคล
ชุมชนและสังคมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดวยจิ ต วิ ญ ญ าณ ความเป[ น ครู มี ค วามกลาห าญ
แสดงออกทางคุ ณ ธรรม มี เหตุ ผ ล ใชดุ ล ยพิ นิ จ ทาง
ค9านิยม บรรทัดฐานทางสังคม และประโยชน0ของสังคม
ส9วนรวม มี จิตสํานึ กในการธํารงความโปร9งใส ต9 อตาน
การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และความไม9 ถู ก ตอง ไม9 ใชขอมู ล
บิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
1. อาจารย0ผูสอนประเมิน
พฤติกรรมของนิสิตในรายวิชาใน
การเขาเรียน การส9งงาน ตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมาย
2. นิสิตประเมินตนเองจากการ
ทํากิจกรรม
3. ประเมินความรับผิดชอบและ
ความซื่อสัตย0ในหนาที่ที่นิสิต
รับผิดชอบ
4. วัดและประเมินจากผลการ
เขาร9วมกิจกรรมเสริมความเป[นครู
เป[นรายป=ตลอดหลักสูตร
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ELO2 ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด+วยความรับผิดชอบ
ต$อตนเองและสังคม และมีจิตสาธารณะ
1.3 มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ แสดงออกถึ งความ
มุ9 ง มั่ น ทุ9 ม เท ความรั บ ผิ ด ชอบต9 อ สั ง คมส9 ว นรวม
สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
ดวยความถูกตอง เหมาะสม ทั้งในการฝcกปฏิบัติงานครู
การปฏิ บั ติ ก ารสอน และการทํ า งานร9 ว มกั บ ชุ ม ชน
ทองถิ่น
1.4 สามารถป ระยุ ก ต0 ใ ชแนวคิ ด ป รั ช ญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใชเครื่องมือในการเรียนรูชุมชน
เพื่ อ สรางความเขาใจ เขาถึ ง และพั ฒ นาผู เรี ย น
สถานศึกษาและชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความเป[นครู
2. ด+านความรู+
ELO3 บู ร ณาการความรู+ เนื้ อ หาสาขาวิ ช าศิ ล ปะ
แนวคิด ทฤษฎี วิชาชี พครู หลักสูต ร ศาสตร#การสอน
วิธีการสอนในวิชาศิลปศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจั ด การเรี ย นรู+ เ พื่ อ พั ฒ นาผู+ เ รี ย นได+ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพมีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิ เคราะห0 ค วามรู เนื้ อ หาวิ ช าทางศิ ล ปะและ

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+

1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป[นสําคัญ โดยเนน Active Learning
ปรับวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท เนื้อหาและ
จุดมุ9งหมายในการเรียนรูเพื่อการเรียนรู ทั้งองค0ความรูทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในบริบทจริง
2. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะห0และสังเคราะห0องค0ความรู
ดวยตนเอง (Constructivism)

1. วัดและประเมินจากการปฏิบัติ
ตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติ
การ
2. วัดและประเมินจากการ
วิเคราะห0และสังเคราะห0องค0
ความรู
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ศิ ล ปศึ ก ษา วิ ท ยาการความรู สมั ย ใหม9 และสรุ ป องค0
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความหลากหลายของผู เรี ย น โดยใชความรู เกี่ ย วกั บ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ในการวิเคราะห0
แกปe ญหาและพั ฒ นาผู เรียนที่ มีความแตกต9างระหว9าง
บุ คคล ไดเหมาะสมกั บ บริบ ทการจั ดการเรีย นรูระดั บ
การศึ ก ษา ชุ ม ชนและสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลาย มี
ทักษะการร9วมมือสรางสรรค0 และทักษะศตวรรษที่ ๒๑
มี ค วามรู ความเขาใจในการบู ร ณาการความรู กั บ การ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง การบู ร ณาการการสอน (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ชุ ม ช น
แ ห9 ง ก า ร เ รี ย น รู ( Professional Learning
Community: PLC) และมี ค วามรู ในการประยุ ก ต0 ใ ช
เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
2.2 มี ค วามรอบรู ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฏี
เนื้ อหาวิชาศิล ปะและศิลปศึกษา การสอนและการวัด
ประเมิ น ผลทางศิ ลปศึ กษา ศิ ล ปะบํ าบั ด การวิจั ยทาง
ศิ ล ป ศึ ก ษ า น วั ต กรรมการสอน ศิ ล ป ศึ ก ษ า พ หุ
ศิลปศึกษา ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา และมีความ
รอบรูทางดานทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ดานศิ ล ปะ อาทิ

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+
3. การเรียนรูจากสื่อและแหล9งเรียนรูที่หลากหลาย เนนการสืบเสาะ
ความรูโดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศและสรุปองค0ความรูเชิงทฤษฎี
และการปฏิบัติ
4. การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
(Work-integrated learning; WIL)
5. การเขาร9วมกิจกรรมเสริมความเป[นครูเป[นรายป=ตลอดหลักสูตร

มคอ.2 ปริญญาตรี
กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
4. วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5. วัดและประเมินจากผลการเขา
ร9วมกิจกรรมเสริมความเป[นครู
เป[นรายป=ตลอดหลักสูตร
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ทฤษฎี ท างดานประวั ติ ศ าสตร0 ศิ ล ปะ สุ น ทรี ย ศาสตร0
ห ลั ก ก า ร อ ง ค0 ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป` ศิ ล ป ะ พื้ น ถิ่ น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและศิ ล ปะไทย ศิ ล ปะร9 ว มสมั ย และ
เท ค โน โล ยี ก ารป ฏิ บั ติ ก ารท างด าน จิ ต รก รรม
ประติ ม ากรรม ภาพพิ ม พ0 สื่ อ วั ส ดุ ศิ ล ปะและกลวิ ธี
สรางสรรค0 พื้ น ฐานการออกแบบและคอมพิ ว เตอร0
กราฟ^ก ฝcกปฏิบัติสรางสรรค0ผลงานโดยการใชเครื่องมือ
อุ ป กรณ0 เทคนิ ค และการผลงานทางทั ศ นศิ ล ป` การ
วิ จ ารณ0 วิ เคราะห0 สั ง เคราะห0 งานศิ ล ปะ สามารถ
วิ เคราะห0 ค วามรู และเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนอย9 า งลึ ก ซึ้ ง
สามารถติ ดตามความกาวหนาดานวิทยาการและการ
นําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธ0การ
เรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานการเรียนรู ดาน
ความรูของสาขาวิชาศิลปศึกษา
2.3 ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ศิ ล ปะเพื่ อ พั ฒ นา
ผูเรียนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
และปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและ
สถานการณ0 จ ริ ง ไดสอดคลองกั บ บริ บ ทวิ ช าชี พ ตาม
ศักยภาพ มีความเท9าเทียมและเสมอภาค

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
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2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูศิลปศึกษา
ในบริบ ทที่ หลากหลาย บู รณาการแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและองค0 ความรู เกี่ ย วกั บ ชุ มชนเพื่ อ
พั ฒ นาหลั กสู ต รและการจั ดการเรี ย นรู การเรี ย นการ
สอนกับการปฏิบัติจริงใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูศิลปะที่มี
ความรอบรู+ ทันสมัย คิดริเริ่ม ใฝaเรียนรู+และมี
สุนทรียภาพ ในการพัฒนางานศิลปะและการสอน
ศิลปะอย$างสร+างสรรค#
3.1 คิ ด ค น ห า วิ เค ร า ะ ห0
ขอเท็ จ จริ ง และประเมิ น ขอมู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล9งขอมูลที่หลากหลายอย9างรูเท9าทัน เป[นพลเมืองตื่น
รู มี สํ า นึ ก สากล สามารถเผชิ ญ และกาวทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข ามแพลท
ฟอร0ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชใน
การปฏิ บั ติ ง านทางการสอนศิ ล ปะ และวิ เ คราะห0
สังเคราะห0 แกปeญหาและพัฒนาการสอนศิลปะไดอย9าง
สรางสรรค0 โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู หลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ0ภาคปฏิบัติ ค9านิยม แนวคิด นโยบายและ

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+

1. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป[นสําคัญ โดยเนน Active Learning
ปรับวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท เนื้อหาและ
จุดมุ9งหมายในการเรียนรูเพื่อการเรียนรู ทั้งองค0ความรูทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในบริบทจริง
2. การเรียนรูจากสื่อและแหล9งเรียนรูที่หลากหลายเนนการสืบคนโดย
ใชเทคโนโลยีและสารสนเทศการสรุป วิเคราะห0 สังเคราะห0องค0ความรู
และการออกแบบนําเสนอผลงานเพื่อสรุปองค0ความรูดวยกระบวนการ
คิดที่หลากหลาย
3. การเรียนรูจากสถานการณ0จริงผ9านการฝcกปฏิบัติ การคิด วิเคราะห0
สังเคราะห0และออกแบบพัฒนาการจัดการเรียนรูแกปeญหาพัฒนานิสิต
รวมทั้งพัฒนางานศิลปศึกษาในรายวิชาฝcกประสบการณ0วิชาชีพครู

1. อาจารย0ประเมินทักษะทาง
ปeญญาโดยการทดสอบที่เนนการ
คิดระดับสูง
2. ประเมินทักษะทางปeญญาของ
นิสิตผ9านผลการปฏิบัติงาน ไดแก9
การนําเสนอ การทําวิจัย ทํา
โครงงาน การตรวจผลงาน การ
ปฏิบัติงาน
3. อาจารย0นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และ
ผูบริหารสถานศึกษาประเมิน
ทักษะทางปeญญาผ9านการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติงานในการ
ฝcกประสบการณ0วิชาชีพครูศิลปะ
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ยุทธศาสตร0ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิ ด ขึ้ น เป[ น ครู ศิ ล ปะที่ นํ า สมั ย มี ภ าวะผู นํ า ทาง
วิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานทาง
ศิลปศึกษาอย9างสรางสรรค0 และเป[นระบบ เพื่อสราง
ความรูและก9อใหเกิดปeญญารวมถึง ทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัย
ทางศิลปศึกษา และสรางสรรค0งานศิลปะ หรือร9วมสราง
นวัตกรรมทางการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเป[นผูสรางหรือร9วมสราง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ9ายทอดความรูแก9ชุมชนและ
สังคม
ELO5 พัฒนา ประยุกต#หรือสร+างองค#ความรู+ทาง
ศิลปะที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนจากงานสรางสรรค0
และประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา
3.5 สรางและประยุกต0ใชความรูจาก
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนทางศิลปศึกษา รวมทั้งการถ9ายทอดความรู

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
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แก9ชุมชนและสังคม
3.6 พั ฒ น าค ว าม รู ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ท า ง
ศิ ล ปศึ ก ษาโดยใชงานวิ จั ย เป[ น ฐานเพื่ อ แกปe ญ หาการ
จัดการเรียนรูของผูเรียนเพื่ อสรางทั กษะ ความรู และ
ประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทางศิลปะ
ของผูเรียนไดอย9างสรางสรรค0
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ทาง
วิชาชีพ และติดตามความก+าวหน+าทางศิลปะได+อย$าง
มีประสิทธิภาพ
4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง เขาใจ
และใส9ใจความรูสึกของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ0และ
ทางสังคม รูจักขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิ
ปeญญาชุมชนและความรูเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ
สรางชุมชนแห9งการเรียนรูเชิงวิชาชีพทางศิลปะและ
ศิลปศึกษา
4.2 มี ความรับ ผิดชอบต9อตนเอง ต9อผูเรียน ต9 อ
ผู ร9 ว มงานและส9 ว นรวม ปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย9 า งเต็ ม
ความสามารถและ เขาใจกระบวนทั ศ น0 เกี่ ย วกั บ การ
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1. การเรียนรูแบบมีส9วนร9วมปฏิบัติการ ที่เนนปฏิสัมพันธ0ในกลุ9มและ
การปฏิบัติงานที่ออกแบบภาระงานตามสภาพจริง เพื่อฝcกทักษะ
กระบวนการกลุ9ม ความสัมพันธ0ระหว9างบุคคล
2. การเรียนรูจากการมอบหมายบทบาทหนาที่โดยการเป[นผูนําแบบมี
ส9วนร9วม การคิด การใหความคิดเห็นและการรับฟeงความคิดเห็นแบบ
สะทอนกลับ
3. การเรียนรูผ9านประสบการณ0ตรงจากการฝcกประสบการณ0วิชาชีพ
การสัมมนาและการเขาร9วมกิจกรรมทางวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ความเป[นครูตลอดหลักสูตร

1. ประเมิ น จากพฤติ ก รรมความ
รั บ ผิ ด ชอบ ใฝj รู และการพั ฒ นา
ตนเอง ทั ก ษะกระบวนการกลุ9 ม
และการเคารพความแตกต9 า ง
ระหว9 า งบุ ค คลจากการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีส9วนร9วม
ปฏิบัติการจากการสังเกต
2. อาจารย0 นิ เทศ ครู พี่ เลี้ ย ง และ
ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษ าประเมิ น
พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบ ใฝj รู
และการพั ฒ น าตน เอ งทั กษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ9 ม ผ9 า น ก า ร
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สรางสั มพั น ธ0 ที่ ดีกั บ ชุ มชนและการเป[ น ผู นํ าการสราง
ชุมชนการเรียนรูและนําไปสู9การปรับกระบวนทัศน0การ
ทํ างาน ข อ งค รู ศิ ล ป ะ ร9 ว ม กั บ ชุ ม ช น เพื่ อ ส ร า ง
ความสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชน
4.3 มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เขมแข็ งและกลาหาญทางจริ ย ธรรม สามารถบริ ห าร
จัดการการทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนํา
และผูตามที่ดี สอดคลองกับวิถีชีวิต ชุมชน วัฒ นธรรม
และความแตกต9างทางสังคม
ELO7 สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการ
วิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา โดยอาศัย
ความสัมพันธ#กับผู+ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู+เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ0 และสรางปฏิสัมพันธ0กับ
ชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9าตนเอง
และผูอื่นในการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
4.5 สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผูเรียน
ที่มีความหลากหลายร9วมกับ ชุมชนและสรางเครือข9าย
ความร9 ว มมื อ ทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ ทางศิ ล ปะและ
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ปฏิ บั ติ ง านตามสภาพจริ ง จาก
ผลงานและการปฏิ บั ติงานในการ
ฝcกประสบการณ0วิชาชีพครูศิลปะ
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ศิ ล ปศึ ก ษา ไดอย9 างสรางสรรค0 โดยบู ร ณาการแหล9 ง
เรียนรูจากชุมชนสู9ผูเรียน
5. ด+านทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและใช+เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู+ทางศิลปะได+อย$างมีประสิทธิภาพ
5.1 มี ทั ก ษะในการใชภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการคนควา ดวยวิธีการหลากหลาย
ทั้ งการพู ด การเขี ย น การนํ าเสนอดวยรูป แบบต9 าง ๆ
โดยใชเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ เหมาะสมกั บ การ
จัดการเรียนรูทางศิ ลปศึ กษา ไดอย9างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะการวิเคราะห0 การสังเคราะห0ขอมูล
เพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปeญหาทางศิลปะและ
ศิลปศึกษาและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาคนควา
เก็ บ รวบรวมขอมูล เพื่ อการวิเคราะห0 ประมวลผลและ
นําเสนอไดอย9างเหมาะสม รวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลื อ กใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ จํ า เป[ น สํ า หรั บ การเรี ย นรู การ
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1. การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติการสืบคน วิเคราะห0และนําเสนอ
สารสนเทศ
2. การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติการใชสื่อสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป
และการสื่อสารแบบออนไลน0
3. การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก9 จากผูสอน เพื่อน วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนและใชภาษาในการสื่อสาร
4. การเรียนรูผ9านประสบการณ0ตรงจากการฝcกประสบการณ0วิชาชีพ
การสัมมนาและการเขาร9วมกิจกรรมทางวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ความเป[นครูตลอดหลักสูตร

1. ประเมินทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศจากระหว9าง
การปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติ
งานจากการสังเกต
2. อาจารย0นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และ
ผูบริหารสถานศึกษาประเมิน
ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผลงานและการ
ปฏิบัติงานในการฝcกประสบการณ0
วิชาชีพครูศิลปะ
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จั ดการเรี ย นรู การทํ างาน ไดอย9 างถู ก ตองเหมาะสม
และตระหนั ก ถึ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ์ ข องการลอกเลี ย น
ผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ELO9 สามารถวิเคราะห# วิจารณ#งานสร+างสรรค#
และแสดงผลงานศิลปะ แสวงหาความรู+และจัดการ
เรียนรู+ทางศิลปะและศิลปศึกษาในสถานการณ#ปฏิบัติ
ประสบการณ#วิชาชีพครูที่มีรูปแบบหลากหลาย
6.1 ใชปรัชญาตามความเชื่อในการวิเคราะห0
สังเคราะห0 วิจารณ0 ความรู ทฤษฎี และแสวงหาความรู
เกี่ยวกับงานครูศิลปะ และการสอนศิลปศึกษา ไดอย9าง
เหมาะสมกับแหล9งเรียนรูและสภาพบริบทที่ต9างกันของ
ผูเรียนและพื้นที่
6.2 พัฒนาตนเองใหมีทักษะในการจัดการความรู
ทางศิลปศึกษา โดยใชภาษาและสื่อที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหา
สาระ การบริหารจัดการและกลไกการช9วยเหลือ แกไข
และส9งเสริมพัฒนาผูเรียนไดอย9างสรางสรรค0
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับกับผูเรียน
ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และ
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1. การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติการสืบคน วิเคราะห0และนําเสนอ
สารสนเทศผ9านการเรียนรูรายวิชาต9างๆ ตามสภาพจริงหลากหลาย
รูปแบบ และการฝcกประสบการณ0วิชาชีพครูศิลปะ
2. การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติการใชสื่อสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูป
และการสื่อสารแบบออนไลน0
3. การเรียนรูจากตนแบบ ไดแก9 จากผูสอน เพื่อน วิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนและใชภาษาในการสื่อสาร
4. การเรียนรูผ9านประสบการณ0ตรงจากการฝcกประสบการณ0วิชาชีพ
การสัมมนาและการเขาร9วมกิจกรรมทางวิชา รวมทั้งกิจกรรมเสริม
ความเป[นครูตลอดหลักสูตร

1. อาจารย0นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และ
ผูบริหารสถานศึกษา ประเมิน
ทักษะการจัดการเรียนรูและการวัด
ประเมินทางการศึกษาจากการ
สังเกตการฝcกปฏิบัติการวิชาชีพ
ของนิสิต
2. จากการปฏิบัติในรายวิชา
ศิลปศึกษานิพนธ0
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ศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกต9างระหว9างบุคคลให
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไม9กระทบกับความเชื่อ
และค9านิยมที่ยึดมั่น
ELO10 สามารถจัดสภาพแวดล+อมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู+ทางศิลปะในสถานการณ#จริงสําหรับ
ผู+เรียนที่หลากหลาย
6.4 สามารถวิเคราะห0ปeญหาในการจัดการเรียนรู
ทางศิลปะ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความแตกต9าง
ไดอย9างเป[นระบบ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรูผ9าน
การลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง
6.5 สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม การ
จัดการเรียนรูทางศิลปะอย9างเป[นระบบเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูทางศิลปะสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย และสราง
ความร9วมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลในชุมชน
ทุกฝjาย เพื่ออํานวยความสะดวกและร9วมมือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรอบรูอย9างต9อเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+ทางศิลปศึกษาใน
สถานการณ#ปฏิบัติงานสอนที่บูรณาการข+ามศาสตร#
6.6 สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมี
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ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช9น ทักษะการเรียนรูทักษะการรู
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบ
ร9วมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะ
เทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหล9านี้มาใชใน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน และการพัฒนา
ตนเอง นํามาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล สราง
นวัตกรรมการสอนศิลปะเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนา
ผูเรียน
6.7 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรูผ9านการลงมือ
ปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง ส9งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการเผชิญ
สถานการณ0 ฝcกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดย
บูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปiองกัน
แกไขปeญหา และพัฒนา ดวยความซื่อสัตย0สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต9อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ELO12 ปฏิบัติงานในหน+าที่ครู จัดการเรียนรู+

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 94 ผลการเรียนรู+
ทางศิลปศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และความคิดสร+างสรรค#ของ
นักเรียน
6.8 จัดการเรียนรูทางศิลปะเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ปeญญา รูคิดอย9างสรางสรรค0และเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
มีการวัดและประเมินผลเพื่อเสริมการเรียนรูและใชสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการเรียนรูอย9างสรางสรรค0
6.9 จัดการเรียนรูที่ส9งเสริม พัฒนาทักษะทาง
ศิลปะและการใชสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางศิลปะ ใหผูเรียนต9อยอดความรูไดอย9างมี
ประสิทธิผล
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหาทางศิลปะ
เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพในการจัดการ
เรียนรูที่ส9งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูทางศิลปศึกษา
ที่คิดสรางสรรค0ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูทางศิลปะที่ส9งเสริมใหผูเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0

กลยุทธ#การสอนที่ใช+พัฒนาการเรียนรู+

กลยุทธ#การประเมินผลการเรียนรู+
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตย0สุจริต สุภาพ อ9อนนอมถ9อมตน และ
ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอย9างพอเพียง
1.2 มีวินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งต9อตนเองและผูอื่น
2. ด+านความรู+
2.1 มีความรอบรูในศาสตร0ต9าง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.2 มีโลกทัศน0กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0อย9างเป[นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการศาสตร0ต9าง ๆ ไปประยุกต0เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได
3.3 มีความใฝjรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต9อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี เคารพและใหคุณค9าแก9ตนเองและผูอื่น
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานร9วมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ
ชุมชนและสังคม
4.4 ยอมรับความแตกต9างทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยู9ร9วมกับสมาชิกในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอย9างมีความสุข
5. ทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาต9างประเทศไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอย9างเหมาะสมและรูเท9าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต$อผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ$มการใช+ภาษา
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
0000122 การอ9านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ$มบูรณาการ
0000161 คุณภาพชีวิต
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ$มวิชาบังคับเลือก
0000262 ทักษิณศึกษา
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น
กลุ$มวิชาเลือก
0000112 พหุภาษาเพื่อการเรียนรู
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม9า

1.2

2. ด+านความรู+

2.1

2.2

5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห#เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
























- 97 -

รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุjน
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
0000163 วิถีอาเซียน
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
0000165 ชมศิลป` ดูหนัง ฟeงเพลง
0000166 ไฟฟiากับชีวิต
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
0000168 การอ9านเพื่อชีวิต
0000169 กีฬาและนันทนาการเพือ่ สุขภาพ
0000171 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู
0000264 เศรษฐศาสตร0และการจัดการ
0000265 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค0

1.2

2. ด+านความรู+

2.1



2.2

มคอ.2 ปริญญาตรี
5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห#เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
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รายวิชา

1. ด+าน
คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

0000267 ทัศนศิลป`และสังคีตวิจกั ษ0
0000268 การเมืองการปกครองไทย
0000271 การศึกษาเพื่อสรางความเป[นพลเมือง
รวม
ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

15
3

2. ด+านความรู+

1.2

2.1

24
4


25
2

2.2

24
0
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5.ด+านทักษะการ
วิเคราะห#เชิง
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$าง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2


18
5

25
0


13
4

10
4

15
2

14
8

20
4


22
5


10
2
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
ELO1 แสดงพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเปDนครูและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีทักษะการพัฒนาผู+เรียน ตนเอง และชุมชน
1.1 มีค9านิยมและคุณลักษณะเป[นประชาธิปไตย เอาใจใส9 ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคล
สรางความเท9าเทียมความเสมอภาคในการเรียนรูของผูเรียน และสรางคุณค9าจากความแตกต9างระหว9างบุคคล
ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม
1.2 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู ประพฤติตนอยู9ในศีลธรรมอันดีเป[นที่ยอมรับและนับถือ
โดยบุคคล ชุมชนและสังคมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดวยจิตวิญญาณความเป[นครู มีความกลา
หาญ แสดงออกทางคุณธรรม มีเหตุผล ใชดุลยพินิจทางค9านิยม บรรทัดฐานทางสังคม และประโยชน0ของสังคม
ส9วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร9งใส ต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น และความไม9ถูกตอง ไม9ใชขอมูล
บิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
ELO2 ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในฐานะครูศิลปศึกษาด+วยความรับผิดชอบต$อตนเอง สังคม มีจิต
สาธารณะและเคารพสิทธิหน+าที่ความเปDนพลเมือง
1.3 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ แสดงออกถึงความมุ9งมั่น ทุ9มเท ความรับผิดชอบต9อสังคมส9วนรวม
สามารถจัดการและคิดแกปeญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตอง เหมาะสม ทั้งในการฝcกปฏิบัติงานครู
การปฏิบัติการสอน และการทํางานร9วมกับชุมชนทองถิ่น
1.4 สามารถประยุกต0ใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเครื่องมือในการเรียนรู
ชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน ไดสอดคลองกับบทบาทหนาที่
ความเป[นครู
2. ด+านความรู+
ELO3 บูรณาการความรู+เนื้อหาสาขาวิชาศิลปะ แนวคิดทฤษฎีวิชาชีพครู หลักสูตร ศาสตร#
การสอน วิธีการสอนในวิชาศิลปศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาผู+เรียนได+เต็ม
ตามศักยภาพมีความเท$าเทียมและเสมอภาค
2.1 วิเคราะห0ความรูเนื้อหาวิชาทางศิลปะและศิลปศึกษา วิทยาการความรูสมัยใหม9 และสรุปองค0
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความหลากหลายของผูเรียน โดยใชความรูเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ในการวิเคราะห0 แกปeญหาและพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกต9างระหว9าง
บุคคล ไดเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรูระดับการศึกษา ชุมชนและสังคมที่มีความหลากหลาย มีทักษะ
การร9วมมือสรางสรรค0 และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรูความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริง
การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) ชุมชนแห9งการเรียนรู
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(Professional Learning Community: PLC) และมีความรูในการประยุกต0ใช เท9าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและบริบทโลก
2.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เนื้อหาวิชาศิลปะและศิลปศึกษา การสอนและการ
วัดประเมินผลทางศิลปศึกษา ศิลปะบําบัด การวิจัยทางศิลปศึกษา นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา พหุ
ศิลปศึกษา ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา และมีความรอบรูทางดานทฤษฎีและการปฏิบัติ ดานศิลปะ อาทิ
ทฤษฎีทางดานประวัติศาสตร0ศิลปะ สุนทรียศาสตร0 หลักการ องค0ประกอบศิลป` ศิลปะพื้นถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
และศิลปะไทย ศิลปะร9วมสมัยและเทคโนโลยี การปฏิบัติการทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ0 สื่อ
วัสดุศิลปะและกลวิธีสรางสรรค0 พื้นฐานการออกแบบและคอมพิวเตอร0กราฟ^ก ฝcกปฏิบัติสรางสรรค0ผลงานโดย
การใชเครื่องมือ อุปกรณ0 เทคนิค และการผลงานทางทัศนศิลป` การวิจารณ0วิเคราะห0 สังเคราะห0 งานศิลปะ
สามารถวิเคราะห0ความรู และเนื้อหาวิชาที่สอนอย9างลึกซึ้ง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและ
การนําไปประยุกต0ใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธ0การเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานการเรียนรู
ดานความรูของสาขาวิชาศิลปศึกษา
2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรูศิลปะเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผล และปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริงไดสอดคลองกับบริบท
วิชาชีพตามศักยภาพ มีความเท9าเทียมและเสมอภาค
2.4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูศิลปศึกษาในบริบทที่หลากหลาย บูรณาการแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค0ความรูเกี่ยวกับชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การ
เรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น
3. ด+านทักษะทางป_ญญา
ELO4 สามารถพัฒนาตนเองให+เปDนครูศิลปะที่มีความรอบรู+ ทันสมัย คิดริเริ่ม ใฝaเรียนรู+และมี
สุนทรียภาพ ในการพัฒนางานศิลปะและการสอนศิลปะอย$างสร+างสรรค#
3.1 คิด คนหา วิเคราะห0ขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล9งขอมูลที่
หลากหลายอย9างรูเท9าทัน เป[นพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอร0ม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานทางการ
สอนศิลปะ และวิเคราะห0 สังเคราะห0 แกปeญหาและพัฒนาการสอนศิลปะไดอย9างสรางสรรค0โดยคํานึงถึงความรู
หลักการทางทฤษฎีประสบการณ0ภาคปฏิบัติ ค9านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร0ชาติ บรรทัดฐานทาง
สังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เป[นครูศิลปะที่นําสมัย มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางศิลปศึกษา
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานทางศิลปศึกษาอย9างสรางสรรค0 และเป[นระบบ เพื่อสราง
ความรูและก9อใหเกิดปeญญารวมถึง ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
3.3 สรางและประยุกต0ใชความรูจากการทําวิจัยทางศิลปศึกษา และสรางสรรค0งานศิลปะ หรือ
ร9วมสรางนวัตกรรมทางการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเป[นผูสรางหรือร9วม
สรางนวัตกรรม รวมทั้งการถ9ายทอดความรูแก9ชุมชนและสังคม
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ELO5 พัฒนา ประยุกต#หรือสร+างองค#ความรู+ทางศิลปะที่ส$งเสริมการจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนา
ผู+เรียน
3.4 มีทักษะในการวิจัยชั้นเรียนจากงานสรางสรรค0และประยุกต0ใชเพื่อการจัดการเรียนรูทาง
ศิลปศึกษา
3.5 สรางและประยุกต0ใชความรูจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนทางศิลปศึกษา รวมทั้งการถ9ายทอดความรูแก9ชุมชนและสังคม
3.6 พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญทางศิลปศึกษาโดยใชงานวิจัยเป[นฐานเพื่อแกปeญหาการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนเพื่อสรางทักษะ ความรู และประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทางศิลปะของผูเรียน
ไดอย9างสรางสรรค0
4. ด+านทักษะความสัมพันธ#ระหว$างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO6 ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน+าที่ทางวิชาชีพ และติดตามความก+าวหน+าทางศิลปะได+
อย$างมีประสิทธิภาพ
4.1 มีกระบวนการในการพัฒนาตนเอง เขาใจและใส9ใจความรูสึกของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ0
และทางสังคม รูจักขอมูลชุมชน ความคิด ความเชื่อ ภูมิปeญญาชุมชนและความรูเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ
สรางชุมชนแห9งการเรียนรูเชิงวิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา
4.2 มีความรับผิดชอบต9อตนเอง ต9อผูเรียน ต9อผูร9วมงานและส9วนรวม ปฏิบัติหนาที่อย9างเต็ม
ความสามารถและ เขาใจกระบวนทัศน0เกี่ยวกับการสรางสัมพันธ0ที่ดีกับชุมชนและการเป[นผูนําการสรางชุมชน
การเรียนรูและนําไปสู9การปรับกระบวนทัศน0การทํางานของครูศิลปะร9วมกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธ0ที่ดีกับ
ชุมชน
4.3 มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถ
บริหารจัดการการทํางานร9วมกับผูอื่น ทํางานเป[นทีม เป[นผูนําและผูตามที่ดี สอดคลองกับวิถีชีวิต ชุมชน
วัฒนธรรมและความแตกต9างทางสังคม
ELO7 สร+างเครือข$ายความร$วมมือทางวิชาการ วิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา โดยอาศัย
ความสัมพันธ#กับผู+ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู+เรียน
4.4 เขาใจความสัมพันธ0 และสรางปฏิสัมพันธ0กับชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9า
ตนเองและผูอื่นในการอยู9ร9วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.5 สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลายร9วมกับชุมชนและสราง
เครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการ วิชาชีพทางศิลปะและศิลปศึกษา ไดอย9างสรางสรรค0 โดยบูรณาการแหล9ง
เรียนรูจากชุมชนสู9ผูเรียน
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5. ด+านทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO8 สามารถใช+ ภ าษาไทย ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารและใช+ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อ
การศึกษาและการเรียนรู+ทางศิลปะได+อย$างมีประสิทธิภาพ
5.1 มี ทักษะในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารและการคนควา ดวยวิธี การ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอดวยรูปแบบต9าง ๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรูทางศิลปศึกษา ไดอย9างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะการวิเคราะห0 การสังเคราะห0ขอมูลเพื่อเขาใจองค0ความรู หรือประเด็นปeญหาทาง
ศิ ล ปะและศิ ล ปศึ ก ษาและใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาคนควา เก็ บ รวบรวมขอมู ล เพื่ อการวิ เคราะห0
ประมวลผลและนําเสนอไดอย9างเหมาะสม รวดเร็วและถูกตอง
5.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป[นสําหรับการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การทํางาน ไดอย9างถูกตองเหมาะสมและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิ์ของการลอกเลียนผลงาน
6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ELO9 สามารถวิเคราะห# วิจารณ#งานสร+างสรรค#และแสดงผลงานศิลปะ แสวงหาความรู+
และจั ด การเรีย นรู+ท างศิ ล ปะและศิ ลปศึ ก ษาในสถานการณ# ป ฏิ บั ติ ป ระสบการณ# วิชาชี พ ครู ที่ มีรู ป แบบ
หลากหลาย
6.1 ใชปรัชญาตามความเชื่อในการวิเคราะห0 สังเคราะห0 วิจารณ0 ความรู ทฤษฎี และแสวงหา
ความรูเกี่ ยวกับ งานครูศิลปะ และการสอนศิ ลปศึกษา ไดอย9างเหมาะสมกับแหล9งเรียนรูและสภาพบริบทที่
ต9างกันของผูเรียนและพื้นที่
6.2 พั ฒ นาตนเองใหมี ทั ก ษะในการจั ด การความรู ทางศิ ล ปศึ ก ษา โดยใชภาษาและสื่ อ ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการ
ช9วยเหลือ แกไขและส9งเสริมพัฒนาผูเรียนไดอย9างสรางสรรค0
6.3 เลือกวิธีจัดการเรียนรูใหเหมาะกับกับผูเรียน ตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความ
ถนัด และศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกต9างระหว9างบุคคลใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไม9กระทบกับ
ความเชื่อและค9านิยมที่ยึดมั่น
ELO10 สามารถจั ด สภาพแวดล+อมเพื่ อพั ฒ นาการเรียนรู+ท างศิ ลปะในสถานการณ# จริ ง
สําหรับผู+เรียนที่หลากหลาย
6.4 สามารถวิเคราะห0 ปe ญ หาในการจัดการเรียนรูทางศิ ลปะ เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียนที่ มี
ความแตกต9 า งไดอย9 า งเป[ น ระบบ จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใหผู เรี ย นไดเรี ย นรู จาก
ประสบการณ0 เรียนรูผ9านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง
6.5 สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรูทางศิลปะอย9างเป[นระบบเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูทางศิลปะสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย และสรางความร9วมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง บุคคล
ในชุมชนทุกฝjาย เพื่ออํานวยความสะดวกและร9วมมือพัฒ นาผูเรียนใหมีความรอบรูอย9างต9อเนื่องใหเต็มตาม
ศักยภาพ
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ELO11 สามารถจัดการเรียนรู+ทางศิลปศึกษาในสถานการณ#ปฏิบัติงานสอนที่บูรณาการ
ข+ามศาสตร#
6.6 สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช9น ทักษะการเรียนรู
ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร9วมมือ ทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยีและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหล9านี้มาใช
ในการจัด การเรีย นรูเพื่ อพั ฒ นาผูเรียน และการพั ฒ นาตนเอง นํ ามาใชวางแผน ออกแบบหลักสูต รรายวิช า
กิจกรรมการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล สรางนวัตกรรมการสอนศิลปะเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน
6.7จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ0 เรียนรู
ผ9านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ0จริง ส9งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการการ
เผชิญสถานการณ0 ฝcกการปฏิบัติใหทําได คิดเป[น ทําเป[น โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต0ความรูมาใชเพื่อปiองกัน แกไขปeญหา และพัฒนา ดวยความซื่อสัตย0สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต9อผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
ELO12 ปฏิบัติงานในหน+าที่ครู จัดการเรียนรู+ทางศิลปศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่ อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และความคิดสร+างสรรค#ของนักเรียน
6.8 จัดการเรียนรูทางศิลปะเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปeญญา รูคิดอย9างสรางสรรค0และเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน มีการวัดและประเมินผลเพื่อเสริมการเรียนรูและใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการเรียนรูอย9าง
สรางสรรค0
6.9 จัดการเรียนรูที่ส9งเสริม พัฒนาทักษะทางศิลปะและการใชสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทางศิลปะ ใหผูเรียนต9อยอดความรูไดอย9างมีประสิทธิผล
6.10 บูรณาการศาสตร0การสอน เนื้อหาทางศิลปะ เทคโนโลยี และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรูที่ส9งเสริมใหผูเรียนนําเสนอความรูทางศิลปศึกษาที่คิดสรางสรรค0ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
6.11 จัดการเรียนรูทางศิลปะที่ส9งเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นอย9างสรางสรรค0

- 104 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสู$รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

วิชาชีพครู
วิชาบังคับ
0308100 การปฏิบัติการสอนใน

 
สถานศึกษา 1
0308110 ครูนักพัฒนา

0308120 ภาษาและเทคโนโลยี
    
ดิจิตอลสําหรับครู
0308200 การปฏิบัติ การสอนใน

สถานศึกษา 2
0308231 หลักสูตรและวิทยาการการ
 
จัดการเรียนรู
0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อ
  
พัฒนาผูเรียน

6.11
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308240 การวัด ประเมิน และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
0308300 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการ
เรียนรู
0308330 การสอนเฉพาะสาขา
0308340 การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
0308400 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4
วิชาเลือก
0308201 การปฏิบัติการสอนใน
ต9างประเทศ
0308210 ภูมิปeญญาไทยกับการศึกษา
เพื่อการพึ่งตนเอง

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

0308211 ความเป[นมนุษย0และการ
 
เรียนรูสําหรับครู
0308212 ความรัก ความหวัง ความ
งามและความสุข
0308213 การสื่อสารและการพัฒนา
   
บุคลิกภาพ
0308214 สภาวการณ0สังคมไทยใน
    
บริบทโลก
0308233 เพศศึกษาสําหรับครู
0308234 การส9งเสริมสุขภาพใน
สถานศึกษา
0308235 การออกกําลังกายและ
นันทนาการสําหรับครู
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู
หนังสือ
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

0308260 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป`
  
สําหรับครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค0สําหรับ   
ครู
0308262 สุขภาพองค0รวมเพื่อ
คุณภาพชีวิตครู
0308270 การพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนในวิทยาศาสตร0
ระดับโรงเรียน
0308271 การพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนในคณิตศาสตร0
ระดับโรงเรียน
0308280 การพัฒนาการคิดสําหรับ
เด็กปฐมวัย
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308301 ประสบการณ0วิชารชีพครู
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
0308311 สังคมแห9งการเรียนรูตลอด
ชีวิต
0308312 นวัตกรรมครูกลาสอน
0308313 กาวหนากับศาสตร0
พระราชา
0308314 พัฒนาการสังคมไทย
วิพากษ0
0308320 สัทศาสตร0ปฏิบัติเพื่อการ
ออกเสียงที่ดีกว9า
0308321 วัจนะปฏิบัตศิ าสตร0และการ
สื่อสารทางภาษา
0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจพหุวัฒนธรรม

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

6.11



 





  





 





  









  

  




 

  

                     

   



   

                         

   

                         

    

                      

                  

     

- 109 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308323 สื่อสิ่งพิมพ0เพื่อการศึกษา
0308324 นวัตกรรมการศึกษา
0308331 การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิด
0308341 การออกแบบโครงการและ
การประเมิน
0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาที่สอง
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษา
ศาสตร0การศึกษา
0308360 การสอนสังคมโดยใชชุมชน
เป[นฐาน

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

0308361 นวัตกรรมการสอนสังคม
ศึกษาในระดับประถมศึกษา    
และมัธยมศึกษา
0308362 ชุมชนแห9งการเรียนรูเชิง
วิชาชีพสําหรับครูสังคม
    
ศึกษา
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชน
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการ
สอนวิทยาศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการ
สอนคณิตศาสตร0ระดับ
โรงเรียน
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยครอบครัว
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308410 การศึกษาเพื่อการอยู9
ร9วมกันอย9างเสมอภาค
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
0308412 กฎหมายการศึกษา
0308413 สถานศึกษาสรางสุข
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางาน
วิชาการสําหรับครู
0308421 การบูรณาการภาษา
อังกฤษกับกลุ9มสาระวิชา
0308422 การบูรการภาษาอังกฤษกับ
การจัดการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษา
0308423 การพัฒนาสมรรถนะการ
สอนภาษา อังกฤษระดับ
โรงเรียน

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10


 
 


 
 

0308430 การเรียนรวม
0308431 การจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร0ระดับชั้น
ประถมศึกษา
0308432 การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร0ระดับชั้น
ประถมศึกษา
0308433 บาติกเบื้องตนสําหรับครู   
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับ
  
กิจกรรมในสถานศึกษา
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่
ประชุม สัมมนาใน
  
สถานศึกษา
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรม

ศึกษาในชั้นเรียน
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0308441 การประเมินเพื่อประกัน
คุณภาพ
0308442 การวัดประเมินแบบเนน
ผลลัพธ0
0308443 วิทยาการขอมูลและการ
วิเคราะห0เพื่อการศึกษา
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับ
ครูนวัตกร
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเป[น
ภาษานานาชาติ

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

6.11

วิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
การวิจารณ0ศลิ ปะสําหรับ
0312322
ครู
การสอนและการวัด
0312323
ประเมินผลทางศิลปศึกษา
0612111 วาดเสน 1
0612112 หลักองค0ประกอบศิลป`
0612113 วาดเสน 2
0612114 ประวัติศาสตร0ศิลปะ
ตะวันตก
0612115 สีในงานศิลปะ
0612211 ประวัติศาสตร0ศิลปะ
ตะวันออก
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0612212 ศิลปะร9วมสมัยและ
พัฒนาการศิลปะใน
ประเทศไทย
0612213 คอมพิวเตอร0กราฟ^ก
สําหรับศิลปศึกษา
0612311 การวิจัยทางศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
0612321
ศิลปะ
0612411 พหุศิลปศึกษา
0612412 ศิลปศึกษานิพนธ0
วิชาบูรณาการการเรียนรู+
0312331 การถ9ายทอดศิลปะพื้นถิ่น
และศิลป หัตถกรรมสู9
สถานศึกษาและชุมชน
0612231 ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับ
ครู 1

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

รายวิชา

0612232 ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับ
ครู 2
วิชาเลือก
0612141 ศิลปะกับสิ่งแวดลอม
สําหรับครู
0612142 สุนทรียศาสตร0สําหรับ
ศิลปศึกษา
0612241 พื้นฐานการออกแบบ
0612242 เครื่องปe•นดินเผา
0612243 ศิลปะสื่อผสม
0612244 ศิลปะสําหรับครูประถม
0612245 ศิลปะบําบัด
0612341 จิตรกรรม
0612342 ภาพพิมพ0
0612343 ศิลปะไทย
0612344 ประติมากรรม

5. ทักษะ
การ
1. ด+านคุณธรรม
4. ทักษะความสัมพันธ# วิเคราะห#เชิง
จริยธรรม
2. ด+านความรู+
3. ทักษะทางป_ญญา
ระหว$างบุคคลและ
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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มคอ.2 ปริญญาตรี

TQF

1. ด+านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด+านความรู+

3. ทักษะทางป_ญญา

รายวิชา

0612345 ศิลปะกับชุมชน
0612346 ภูมิปeญญาใต
0612347 นวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา
รวม
ความรับผิดชอบหลัก
รวม  ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธ#
ระหว$างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ELO 1 ELO 2
ELO 3
ELO 4
ELO 5
ELO 6
ELO 7
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

 





 










 

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห#เชิง
ตัวเลขการ
6. การจัดการเรียนรู+และบูรณาการอัตลักษณ#
สื่อสาร และ
การใช+
เทคโนโลยี
ELO 8
ELO 9
ELO 10 ELO 11
ELO 12
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10
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62 52 62 50 43 6 36 53 51 40 57 53 56 65 60 46 62 52 60 77 73 48 65 69 49 48 39 39 66 66 54 45 41
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มคอ.2 ปริญญาตรี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ#ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ#ในการให+ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม9นอยกว9ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแต9ละรายวิชาเป[นแบบระดับขั้นกรณี
รายวิชาในหลักสูตรไม9มีการประเมินผลเป[นระดับขั้นใหใชสัญลักษณ0แทน โดยเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว9าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ฉ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาและความสอดคลองเหมาะสมของรายวิชา
ระหว9างผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีเกณฑ0การใหคะแนนชัดเจน
เป[นลายลักษณ0อักษรทั้งเกณฑ0เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกตอง น9าเชื่อถือ
เป[นธรรม และมีมาตรฐาน
2.2 มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบโดยการตรวจสอบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต9าง ๆ และมีการประเมินใหขอมูลยอนกลับจากผูสอนเพื่อใชปรับปรุงการเรียนรู
ของผูเรียน
2.3 มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบอุทธรณ0รองทุกข0การใหผล
คะแนน เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดและรับทราบตามระบบที่คณะกําหนด
2.4 มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช9วยตรวจรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณตามแนวทางของ AUN QA มี 2
องค0ประกอบคือ
องค0ประกอบดานที่ 1 ดานการกํากับมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0 มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่กําหนดโดยสํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
เกณฑ0 ดังนี้ 1) จํานวนอาจารย0ประจําหลักสูตร 2) คุณสมบัติของอาจารย0ประจําหลักสูตร 3) คุณสมบัติของ
อาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร 4) คุณสมบัติของอาจารย0ผูสอน 5) คุณสมบัติของอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0
หลักและอาจารย0ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 6) คุณสมบัติของอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0ร9วม 7) คุณสมบัติ
ของอาจารย0ผูสอบวิทยานิ พนธ0 8) การตีพิมพ0 เผยแพร9ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 9) ภาระงานอาจารย0ที่
ปรึกษาวิทยานิ พนธ0และการคนควาอิสระในระดับบัณ ฑิตศึกษา 10) อาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0และการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย9างต9อเนื่องและสม่ําเสมอ 11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
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มคอ.2 ปริญญาตรี

องค0ประกอบดานที่ 2 ดานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ0 AUN - QA ระดับหลักสูตร โดยคํานึงถึง
เกณฑ0 ดังนี้ 1) ผลการเรีย นรูที่คาดหวัง 2) รายละเอียดของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหาหลั กสูตร 4) การ
จัดการเรียนการสอน 5) การประเมินผูเรียน 6) คุณภาพอาจารย0 7) คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 8) คุณภาพ
ผู เรี ย นและการสนั บ สนุ น 9) สิ่ งอํ า นวยความสะดวกและโครงสรางพื้ น ฐาน 10) การเสริ ม สรางคุ ณ ภาพ
11) ผลผลิต
3. เกณฑ#การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผ9านและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ0
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค9าเฉลี่ยสะสมไม9นอยกว9า 2.00 และตองเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก ฉ)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย#
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย#ใหม$
ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม9เป[นประจําทุกป= โดยเนนเรื่อง การเป[นครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอน
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
2. มีการส9งเสริมสนับสนุนใหอาจารย0ใหม9เรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
ระดับคณะ
1. กําหนดใหอาจารย0ใหม9ตองผ9านการฝcกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย0ใหม9) เช9น เรื่องกลยุทธ0และ
วิธีการสอนแบบต9าง ๆ การเขียน มคอ. กลยุทธ0การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาและการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
2. จัดอาจารย0พี่เลี้ยง คอยใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอน การปรับตัวและใหคําปรึกษาดาน
การทํางานของอาจารย0ใหม9อย9างนอย 1 ภาคเรียน และดําเนินการต9อเนื่อง
ระดับหลักสูตร
1. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของไดแก9รายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู9มือนิสิต คู9มืออาจารย0 ฯลฯ ใหอาจารย0ใหม9
2. ชี้แจงการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ0การ
สอนและการประเมินผล ใหแก9อาจารย0ใหม9
3. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุ ครุภัณฑ0 ประเภทเครื่องมือหรือสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย0ใหม9ใหมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนส9งเสริมใหอาจารย0ใหม9มีประสบการณ0ทําวิจัยที่ไม9ใช9ส9วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. การพัฒนาความรู+และทักษะให+แก$อาจารย#
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2.2 จัดเวทีใหอาจารย0นําเสนอวิธีการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด+านอื่น ๆ
2.2.1 ส9งเสริม สนับสนุนใหเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทางวิชาการทั้งในและ
ต9างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย0 ตลอดจนการร9วมเครือข9ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย0
2.2.2 จัดทําเว็บไซต0 เอกสารเผยแพร9 การพัฒนาความรูและผลงานทางวิชาการของอาจารย0
2.2.3 ส9งเสริม สนับสนุนทุนในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานต9าง ๆ ไดแก9 การวิจัย การทํา
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต9อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN - QA ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บัณฑิต
มี ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รตามเกณฑ0 ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใชระบบ AUN
- QA ของมหาวิทยาลัยทั กษิ ณ มีกระบวนการหรือวิธีการนํ าขอมูลอั ตราการสําเร็จการศึกษา และการออก
กลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมีส9วนไดส9วน
เสีย แต9ละรุ9นอย9างนอย 3 ป=มาเป[นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
มีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ0 การรับ นิ สิต ที่ เหมาะสม มี การประเมิน ปรับ ปรุงกระบวนการคั ด เลือกให
ทันสมัย มีการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมก9อนเขาศึกษา มีระบบการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
แนะแนว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสมรรถนะการไดงานทํา ใชระบบ
กํากับติดตามเพื่อส9งเสริมความกาวหนา รวมทั้งส9งเสริมใหเกิดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคมที่เกื้อหนุนต9อการเรียนรูของนิสิต
4. อาจารย#
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒ นาอาจารย0 มีระบบการรับ สมัคร การคั ดเลือกอาจารย0 ตาม
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ มีการยกย9องใหรางวัล และการเลื่อนตําแหน9ง มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ และผูมี
ส9วนไดส9วนเสียรับทราบและเป[นขอมูลยอนกลับ มีการกําหนดสมรรถนะและประเมินอย9างชัดเจนเพื่อนําผลการ
ประเมิ น ไปใชในการพั ฒ นาสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริการวิช าการ รวมทั้ งนํ าไปใช
ปรับ ปรุงหลั กสูต รและองค0กร มีกระบวนการวิเคราะห0 ความตองการในการฝcกอบรม และพั ฒ นาอาจารย0 ที่
สอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน
นําระบบประกันคุณภาพตามแนว AUN - QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน0 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร0 และเครือข9ายวิชาชีพการวิจัยและประเมิน เนนความสมดุลครอบคลุมผลการเรียนรูลักษณะ
ทั่วไปและลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส9วนไดส9วนเสีย
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รายละเอียดและโครงสราง สาระเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย การออกแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส9งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต มีระบบปรับปรุง
อย9างต9อเนื่อง มีวิธีการเผยแพร9รายละเอียดหลักสูตรเพื่อใหกลุ9มเปiาหมายในอนาคตและนิสิตปeจจุบันเขาถึงได
การประเมินผลผูเรียนมีขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย9างเป[น
ธรรมสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง และนําขอมูลยอนกลับมาจากผูสอน เพื่อใช
ปรับปรุงการเรียนรูของนิสิต มีระบบอุทธรณ0รองทุกข0ผลการใหคะแนนที่นิสิตรับทราบสามารถเขาถึงได มีขอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจต9อการประเมินและการจัดการขอรองเรียนจากนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
1. มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการใหบริการสื่อการเรียนรูในหองสมุด โดยสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
สํ า รวจความตองการหนั งสื อ ตํ า รา หรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส0 ที่ เกี่ ย วของกั บ สาขาการวิ จั ย และประเมิ น ให
เหมาะสม เพียงพอพรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร และดําเนินการจัดซื้อตามความ
ตองการของอาจารย0ประจําหลักสูตร อาจารย0ผูสอน และใหบริการสืบคนหนังสือ เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ0
เพื่อสะดวกในการเรียนการสอนการจัดทําวิทยานิพนธ0ทันต9อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีการประเมิน
การใหบริการผ9านระบบออนไลน0และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการต9อไป
2. สํานักคอมพิวเตอร0ไดใหบริการคอมพิวเตอร0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0 เพื่อใหนิสิตไดคนควาเอกสารการ
เรียนการสอนไดอย9 างทั น ที ทั น สมั ย ทั้ งในดานการศึ กษาและการวิ จั ย ใหบริ การ Wifi ในการเชื่ อมต9อโลก
ออนไลน0เพื่อสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐาน สิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย ใหกับ บุคลากรและนิสิต ที่ มี
ความตองการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสําหรับผูพิการโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งการสรางอาคารใหม9 ๆ เป[นไปตามหลักอารยะสถาปeตย0ที่พรอมรองรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
7. ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)
ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1. คณาจารย0ประจําหลักสูตรอย9างนอยรอยละ 80 มีส9วนร9วมใน
X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร0และสาขา
ศึกษาศาสตร0 (หลักสูตรสี่ป=) พ.ศ. 2562
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ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบ การณ0
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย9างนอยก9อน
การเป^ดสอนในแต9ละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
X
X
X
X
X
การดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป^ดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
X
X
X
X
X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อย9างนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เป^ดสอนในแต9ละป=การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0การ
X
X
X
X
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป=ที่แลว
8. คณาจารย0ใหม9 (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
X
X
X
X
X
คําแนะนําดานศาสตร0วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู
9. คณาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย9างนอยป=ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม9นอยกว9ารอยละ 50 ต9อป=
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป=สุดทาย/บัณฑิตใหม9
X
X
ที่มีต9อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม9นอยกว9า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต9อบัณฑิตใหม9เฉลี่ยไม9
X
นอยกว9า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตไดรับเขาร9วมกิจกรรมส9งเสริมความเป[นครูครบถวนทุก
X
X
X
X
X
กิจกรรมที่กําหนดและเป[นประจําทุกป=
14. มีการจัดประสบการณ0บูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
X
X
X
X
X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป[นประจําทุกป=การศึกษา
15. ผูสําเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ9านเกณฑ0ขั้นต่ํา
X
X
รอยละ 60

- 124 ตัวบ$งชี้ผลการดําเนินงาน
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7
7
15
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11 12 12 14 15
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ#การสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารย0เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ0
และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวิชาในแต9ละป=การศึกษา)
1.1.2 ประชุมร9วมของคณาจารย0ผูสอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะของอาจารย0ที่มีความรูในการใชกลยุทธ0การสอน
1.1.3 สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สนทนากับกลุ9มนิสิต ระหว9างภาคเรียน โดยอาจารย0ผูสอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย#ในการใช+แผนกลยุทธ#การสอน
1.2.1 ประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคเรียน จากระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
1.2.2 อาจารย0ผูสอนประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยใชผลการประเมินของนิสิตในแต9ละรายวิชา
เพื่อใชเป[นผลปiอนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตป_จจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการติดตามขอมูล และนําเสนอ
ผูเกี่ยวของ
2.2 โดยผู+ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู+ประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู+ใช+บัณฑิต และผู+มีส$วนได+ส$วนเสียอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ9งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต9ละรายวิชาจะทําใหทราบปeญหาของการบริหารหลักสูตร
กรณีที่พบปeญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเป[นการปรับปรุงย9อยซึ่งทําได
ตลอดเวลาที่พบปeญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป= ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต$งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา

คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 3573/2561
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
………………..……………
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป&นไป
ดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห1งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 2722/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจใหรองอธิการบดีฝ;ายวิชาการ ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี จึงแต1งตั้งบุคคลเป&น
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ดังรายชื่อต1อไปนี้
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร>
ที่ปรึกษา
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร>
ที่ปรึกษา
3. ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป?
ประธานกรรมการ
4. ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
รองประธานกรรมการ
สาขาวิชาศิลปศึกษา
5. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(นางสาวกรรณิการ> บารมี)
6. ผูช1วยศาสตราจารย> ดร.จักรพงษ> แพทย>หลัก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
7. ผูช1วยศาสตราจารย> ดร.โสมฉาย บุญญานันต>
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
8. รองศาสตราจารย> ดร.พูนสุข อุดม
กรรมการ
9. อาจารย>กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
กรรมการ
10. อาจารย>ธนิษฐา นันทาพจน>
กรรมการ
11. อาจารย>ธีติ พฤกษ>อุดม
กรรมการ
12. อาจารย>จิรโรจน> ศรียะพันธ>
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีหนาที่
๑. ประชุม สัมมนาวิเคราะห>จุดแข็ง จุดอ1อน เพื่อเป&นขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
๒. ดําเนินการ ร1าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใชขอมูลที่ไดศึกษามา
เป&นฐาน สอดคลองตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ>
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
๓. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกทําหนาที่วิพากษ>หลักสูตรในประเด็นที่หลักสูตรกําหนด
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
/4. นําเสนอรางหลักสูตร...

-2๔. นําเสนอร1างหลั กสูต รที่ สมบูรณ> ต1อคณะกรรมการประจําส1วนงาน และเสนอมหาวิทยาลั ย
พิจารณาตามลําดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต1บัดนี้เป&นตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ#ายวิชาการ ปฏิบัติหน'าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย#ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย#ประจําหลักสูตร
1. นายชิโนรส รุ$งสกุล
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538
ตําแหน$งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
ชิโนรส รุ9งสกุล. (2560). “PHENOMENON FROM FLOWER,” ใน สูจิบัตร ART WAY ASEAN WAY
เสนทางศิลปะ – เสนทางสู9อาเซียน. (หนา 10). วันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561.
ณ หอศิลป` Art Mill จังหวัดสงขลา.
ชิโนรส รุ9งสกุล, (2559). “สัมพันธภาพจากธรรมชาติ 12.” ใน สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเยาวชน
ทักษิณ ครั้งที่ 15. (หนา 14). วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560. ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ชิโนรส รุ9งสกุล, ชูเกียรติ สุทิน, แวสุไลมาน โตะกะ, แวอารง แวะโนะและธนิษฐา นันทาพจน0. (2558).
“ดวยพระบารมี,” ใน สูจิบัตรนิทรรศการพระสาทิสลักษณ0เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558. (หนา 55). วันที่ 15 – 30 ธันวาคม
2558. ณ หอศิลป`มหาวิทยาลัยขอนแก9น.
ชิโนรส รุ9งสกุล. (2558). “Relation from Nature,” ใน สูจิบัตร ART & Sustainable
Development. (หนา 44 - 47). วันที่ 27 กุมภาพันธ0 – 13 มีนาคม 2558. ณ หอศิลป`
อันดามัน จังหวัดกระบี่.
Chinoros Roongsakul. (2017). “Phenomenal from figurative,” In 5th ASEAN Art Exhibition.
(pp20). August 2nd – September 15th , 2017. Southern Thai Art Gallery Princess
Galyani Vadhana Institute of Cultural Studies Prince of Songkla University,
Pattani Campus.
Chinoros Roongsakul. (2015). “Emotion from Sea Scape,” In Andaman Art Festival
International Art Workshop and Exhibition. (pp.27). February 5-28, 2015.
Andaman Art Museum at Andaman Cultural Krabi, Thailand.
Chinoros Roongsakul. (2015). “Natural Phenomena,” In Thai Group Show. (pp.1-12).
January 2-16, 2014. Union Center of the Arts Los Angeles, USA.

- 132 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

2. นายกิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล
กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2547
ตําแหน$งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
ณัฐวุฒิ จงจิต, กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล และ กุญช0ชญา ไชยชนะ (2561). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร0ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป=ที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ9วิทยาลัย
สมบูรณ0กุลกันยาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู 5 ขั้น (5Es)”, ใน รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข9ายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนล9าง ครั้งที่ 1 . (หนา 245 – 251).
วันที่ 21 มกราคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.
3. นางสาวธนิษฐา นันทาพจน#
ศ.ม. (ทัศนศิลป`) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
ศ.บ. (ภาพพิมพ0) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
ตําแหน$งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
ธนิษฐา นันทาพจน0. (2558). “Hamony No.1,” ใน สูจิบัตร ART & Sustainable Development.
(หนา 92 - 95). วันที่ 27 กุมภาพันธ0 – 13 มีนาคม 2558. ณ หอศิลป`
อันดามัน จังหวัดกระบี่.
ชิโนรส รุ9งสกุล, ชูเกียรติ สุทิน, แวสุไลมาน โตะกะ, แวอารง แวะโนะและธนิษฐา นันทาพจน0. (2558).
“ดวยพระบารมี,” ใน สูจิบัตรนิทรรศการพระสาทิสลักษณ0เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2558. (หนา 55). วันที่ 15 – 30 ธันวาคม
2558. ณ หอศิลป`มหาวิทยาลัยขอนแก9น.
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4. นายธีติ พฤกษ#อุดม
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2561
ศป.บ. (นฤมิตศิลป`) จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย, 2559
ตําแหน$งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
ธีติ พฤกษ0อุดม. (2561). “การวิเคราะห0รูปแบบอัตลักษณ0ของศิลปหัตถกรรมภาคใต เพื่อจัด
กิจกรรมส9งเสริมการเห็นคุณค9าสําหรับเยาวชน,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษ0ศิลปกรรมจากรากสู9โลก” Art Identity : From Local
to Global, (หนา 98 – 107). วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก9น
โฮเทล แอนด0 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร0 จังหวัดขอนแก9น. ขอนแก9น : มหาวิทยาลัยขอนก9น.
ธีติ พฤกษ0อุดม. (2561). “การออกแบบกิจกรรมศิลปะระยะสั้นเพื่อการเรียนรูศิลปหัตถกรรม
ภาคใต,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สืบสานศาสตร0ศิลป` ส9งเสริมสยามสู9ความยั่งยืน.
(หนา 40). วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
5. นายจิรโรจน# ศรียะพันธุ#
ปร.ด. (ทัศนศิลป`) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562
ศ.ม. (ทัศนศิลป`) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
ศป.บ. (จิตรกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554
ตําแหน$งทางวิชาการ อาจารย0
ผลงานทางวิชาการ
จิรโรจน0 ศรียะพันธุ0. (2561). “Shades of Southern Multicultural Society No.3,” ใน การแสดง
ศิลปกรรมแห9งชาติ ครั้งที่ 64 ประจําป= พ.ศ. 2561. (หนา 60 - 61). วันที่ 9 – 28 ตุลาคม 2561.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห9งชาติ หอศิลป ถนนเจาฟiา กรุงเทพมหานคร.
จิรโรจน0 ศรียะพันธุ0. (2560). “Shades of Southern Multicultural Society No.2,” ใน การแสดง
ศิลปกรรมแห9งชาติ ครั้งที่ 63 ประจําป= พ.ศ. 2560. (หนา 50-51). วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2560.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห9งชาติ หอศิลป ถนนเจาฟiา กรุงเทพมหานคร.
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว$าง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป)
หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2558
กับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
(4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว$างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ป) หลักสูตรใหม$ พ.ศ. 2558
กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาหลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
Bachelor of Education Program in Art Education
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed. (Art Education)
3. หน$วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร0 และ คณะศิลปกรรมศาสตร0
4. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค#ของหลักสูตร
ปรัชญา
สรางครู เพื่อสรางคนดวยศาสตร0ศลิ ปะ
ความสําคัญ
วิชาชีพครูเป[นวิชาชีพชั้นสูงที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสรรค0สังคม
ดวยการสรางและพัฒนาคนใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู
ความสามารถ มีจติ สํานึกของความเป[นมนุษย0ที่พรอมจะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยผ9านกระบวนการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มุ9งผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูที่มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอย9าง
เหมาะสม มีจรรยาบรรณความเป[นครู มีความภาคภูมิในและความเขาใจ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
Bachelor of Education Program in Art Education
2. ชื่อปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed. (Art Education)
3. หน$วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร0 และ คณะศิลปกรรมศาสตร0
4. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค#ของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตครูศลิ ปะ บูรณาการสู9กระบวนการแห9งปeญญา
ความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เป[นหลักสูตรผลิตครูที่มี
องค0กรวิชาชีพคุรุสภา ทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพใหเป[นไปตามเกณฑ0มาตรฐาน
วิชาชีพ มุ9งพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรใหมีสมรรถนะวิชาชีพครู ทั้งดานค9านิยมและ
คุณลักษณะความเป[นครู ความรูและศาสตร0การสอน การสรางความสัมพันธ0กับ
ผูปกครองและชุมชน และการปฏิบัติงานในหนาที่ครู

เหตุผลการปรับปรุง
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ในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนรูเท9าทันกระแสความเคลื่อนไหวของ
โลกศิลปะร9วมสมัย เป[นผูมีเหตุผลมีโลกทัศน0เชิงบวก มีความซาบซึ้งใน
คุณค9าของศิลปะ และมีทักษะในการถ9ายทอดองค0ความรูสูผ9 ูเรียนไดอย9างมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค#หลักสูตร/ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
1. มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูทางศิลปะที่เหมาะสม
กับปeจจัยแวดลอมและผูเรียน
3. มีความรูความเขาใจในความเป[นพหุวัฒนธรรม ในบริบทของ
ชุมชนและสังคม
4. มีความสามารถในการสรางสรรค0ผลงานทางดานศิลปะและ
สามารถนําไปบูรณาการในบริบทของสังคมแห9งการเรียนรูได
5. มีความรู ความเขาใจในกระบวนการเขาถึงและสรางองค0ความรู
อีกทั้งรูจักวิเคราะห0 สังเคราะห0และประยุกต0ไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

5. จํานวนหน$วยกิต
จํานวนหน9วยกิตรวม ไม9นอยกว9า 169 หน9วยกิต

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
วัตถุประสงค#หลักสูตร/ผลการเรียนรู+ที่คาดหวัง
วัตถุประสงค#ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติ
หนาที่ความเป[นครูดวยความรักศรัทธาและซื่อสัตย0สุจริต
2. มีความรู ความสามารถทางศิลปะทั้งทฤษฎี ปฏิบัติและทักษะเชิงวิชาการ
ทางศิลปะ
3. มีทักษะทางปeญญาในการคิด วิเคราะห0 สังเคราะห0 สรางสรรค0และการ
แกปeญหา สามารถบูรณาการทักษะทางศิลปะและวิชาชีพครูสู9การจัดการเรียนรูทาง
ศิลปะที่เหมาะสมกับความเป[นพหุวัฒนธรรมและความแตกต9างของผูเรียนในบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
4. สามารถสื่อสารสรางสัมพันธภาพระหว9างบุคคล สรางนวัตกรรม และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางศิลปะเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต
5. ตระหนักในคุณค9าของภูมิปeญญาทองถิ่น ทั้งดานจารีตประเพณีและร9วม
สมัย บูรณาการจัดการเรียนรูภูมิปญ
e ญาทองถิ่นสู9สถาน ศึกษา
5. จํานวนหน$วยกิต
จํานวนหน9วยกิตรวม ไม9นอยกว9า 134 หน9วยกิต

เหตุผลการปรับปรุง
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6. โครงสร+างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม$น+อยกว$า
วิชาชีพครู
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเอก
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาการสอนวิชาเอก
วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
30
133
55
49
6
78
68
10
6
4

หน$วยกิต
หน$วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต

6

หน$วยกิต

เพิ่มเติม

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม$น+อยกว$า

6. โครงสร+างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม$น+อยกว$า
วิชาชีพครู
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
ไม9นอยกว9า
วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
วิชาเอก
ไม9นอยกว9า
วิชาบังคับ
วิชาเอกเฉพาะ
วิชาบูรณาการการเรียนรู
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม$น+อยกว$า

30
98
36
22
12
2
62
42
33
9
20
6

เหตุผลการปรับปรุง
หน$วยกิต
หน$วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน9วยกิต
หน$วยกิต

คงเดิม/ปรับชื่อกลุ9ม
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

7. คําอธิบายรายวิชา
0308111 ความเปDนครู
2(2-0-4)
Teacher’s Attributes
ความสําคัญพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะความเป[น
ครู บทบาทหนาที่ภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย0สุจริต เกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู
กฎหมายที่ เกี่ ย วของกั บ ครู แ ละวิ ช าชี พ ครู การจั ด การความรู เกี่ ย วกั บ
วิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอย9างต9อเนื่อง การ
สรางเจตคติ แ ละศรั ท ธาต9 อ วิ ช าชี พ ครู การฝc ก ปฏิ บั ติ วิ เ คราะห0 เพื่ อ
เสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเป[นครู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่
สอนและกลยุ ท ธ0 ก ารสอน เพื่ อ ใหผู เรี ย นคิ ด วิ เ คราะห0 สั ง เคราะห0
สรางสรรค0สิ่ งใหม9 ๆ ไดเป[ น บุ คคลแห9 งการเรียนรู แสวงหาและเลือ กใช
ขอมูลข9าวสารความรูเพื่อใหทันต9อการเปลี่ยนแปลง มีปฏิสัมพันธ0ระหว9าง
ครูกับผูเรียนที่ส9งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีจิตวิญญาณความเป[น
ครูและรับผิดชอบต9อวิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
เป[นแบบอย9างที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม
0308231 ภาษาไทยสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Language for Teacher
การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟeง การ
พูด การอ9าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรมกับการ
ใชภาษาไทยเพื่อการเป[นครูและการสื่อความหมายอย9างถูกตองในการอยู9
ร9วมกันอย9างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม

7. คําอธิบายรายวิชา
0308110 ครูนักพัฒนา
2(1-2-3)
Teacher as Developer
ครูนักพัฒนาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะในการพัฒนาตนเอง
ผูเรียน และชุมชน สามารถใหเหตุผลและแกไขปeญหาเชิงจริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป[นครู เป[นผูนําการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู
ตลอดชีวิตบนพื้นฐานความแตกต9างทางสังคมและวัฒนธรรม ประยุกต0ใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความเป[นพลเมือง
และการส9งเสริมความเป[นพลเมืองที่เขมแข็ง และใฝjเรียนรู

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการจัด การเรีย นรูการพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม9ของคุรุสภา มคอ.1 และอัตลักษณ0
บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

- เปลี่ยนแปลงและบูรณาการจากรายวิชา
บังคับ 2 รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9และปรับหน9วยกิต จาก
2(1-2-3) เป[น 3(2-2-5)

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 139 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308232 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English Language for Teacher
การใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดานการฟeง
การพูด การอ9าน การเขียน ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครู วัฒนธรรม
กับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายอย9างถูกตองในการอยู9
ร9วมกันอย9างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
0308241 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา
การเรีย นรู ความแตกต9 างระหว9างบุ ค คล เชาวน0 ปe ญ ญาและความถนั ด
สมองกับการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและปeจจัยที่เกี่ยวของ การเรียนรูดวย
ตนเอง ความบกพร9องในการเรียนรู การจูงใจและกลยุทธ0เชิงจิตวิทยาใน
การจั ด ชั้ น เรี ย น เพื่ อ สามารถใชจิ ต วิ ท ยาในการทํ า ความเขาใจและ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหพัฒนาเต็มศักยภาพ
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการ ปeจจัยที่มีอิทธิพลต9อการพัฒนาพฤติกรรมของคนในวัยต9าง ๆ
การส9งเสริมพัฒนาการใหแก9คนทุกวัย และพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ตามช9วงวัย อย9างเต็มศักยภาพ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

0308232 จิตวิทยาสําหรับครูเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Psychology for Teachers to Develop Learners
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยเรียน สมองและ
การเรียนรู จิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปกติและชั้นเรียนเด็กพิเศษ
การศึกษารายกรณี กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาในสถานศึกษา เพื่อรู
เขาใจ แกไข และพัฒ นาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางและยอมรับในความ
แตกต9างระหว9างบุคคล กลุ9ม และสังคมบนความเสมอภาคทางการศึกษา สรางแรง
บันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝjเรียนรู และสรางนวัตกรรมใหเป[นบุคคลแห9งการเรียนรู
ตลอดชีวิต

เหตุผลการปรับปรุง

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 3
รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 140 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู+เรียน
2(2-0-4)
Guidance for Student Development
หลักเบื้องตนของการแนะแนว วิวัฒนาการของการแนะแนว
ทั้ งในและต9 า งประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึ ก ษาในปe จ จุ บั น
บริการที่ สําคัญ ของการแนะแนว การนําหลัก การแนะแนวไปใชในการ
จั ด บริก ารแนะแนวและจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นการให
คําปรึกษา แนะนํา ช9วยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
0308281 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Technology and Innovation for Education
บทบาท ความหมาย ความสํ าคัญ แนวโนมของเทคโนโลยี
นวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรูที่ส9งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อความหมายดวยภาพและเสียง
องค0ประกอบศิลป`ที่ใชในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู แหล9งการ
เรียนรูและเครือข9ายการเรียนรู วิธีระบบ ฝcกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา
ใช ปรับปรุง และประเมินสื่อเพื่อการเรียนรู

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Technology Digital for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการจัด การเรีย นรูการพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+ผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พัฒนาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปeญหา และพัฒนาการ
เรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9

- เปลี่ยนแปลงบูรณาการกับรายวิชาชีพครู
บังคับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ. ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 141 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308310 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
2(1-2-3)
Activities for Boy Scout and Girl Guides
ประวัติขอบข9ายวัตถุประสงค0และประโยชน0ของลูกเสือและ
ยุวกาชาด หลักการของลูกเสือ และยุวกาชาด ฝcกปฏิ บัติ การมี วินั ยและ
ความเป[น ระเบี ยบพิ ธีเป^ ดและพิ ธีป^ด การประชุม กองเคหพยาบาล การ
บําเพ็ญประโยชน0 หลักสูตรวิชาลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนกิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด
0308311 การสอนจุลภาคและประสบการณ#วิชาชีพครู 2(1-2-3)
Microteaching and Teacher Experiences
ฝcกทักษะการจัดการเรียนรูระหว9างเรียน การแกปeญหาการ
จัดการเรียนรูในสถานการณ0จําลองทั้งการสอนแบบเดี่ยวและแบบทีม ฝcก
สังเกตวิเคราะห0สังเคราะห0ประเมินผลเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาการ
จั ด การเรี ย นรู และศึ ก ษางานที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู การออกแบบ
เครื่อ งมื อ วัด ผล การตรวจใหคะแนนและตั ด สิ น ผลการเรี ย น การสอน
ภาคปฏิ บั ติ แ ละการใหคะแนน การจั ด การศึ ก ษาบู ร ณาการความรู
ปฏิ บั ติ ก ารสอนประสบการณ0 วิ ช าชี พ ครู วางแผนศึ ก ษาผู เรี ย น สั งเกต
สั ม ภาษณ0 รวบรวมขอมู ล ดวยวิธี ก ารต9 างๆ นํ าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย
แกปeญหาผูเรียนร9วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใช ฝcกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงค0การสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผล
ผูเรียน เพื่อพัฒนาความเป[นครูมืออาชีพ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- เนื่องจากรายวิชาไม9สอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 และมีการ
กําหนดใหจัดเป[นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ความเป[นครูสําหรับนิสติ ทุกคน

0308330 การสอนเฉพาะสาขา
3(2-2-5)
Teaching Specific Subject
การวิเคราะห0หลักสูตรและสาระการเรียนรูวิชาเฉพาะ หลักการจัดการ
เรียนรูและประเมินผลวิชาเฉพาะ การบูรณาการเนื้อหาสาระ วิธีสอนและเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝcกปฏิ บั ติ การสอนวิชาเฉพาะในชั้น เรียนและ การสรางชุ มชนการเรียนรูวิชาชี พ
สําหรับครูวิชาเฉพาะ

- เปลี่ยนแปลงโดยบูรณาการจาก 2
รายวิชา เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 142 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308461 การสอนเฉพาะสาขา
2(1-2-3)
Teaching Specific Subject
วิเคราะห0หลักสูตรกลุ9มสาระการเรียนรูวิธีการจัดการเรียนรู
ตามรายวิชาเฉพาะสาขาการทําแผนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมิน
การสอนซ9อมเสริม และฝcกปฏิบัติการสอนวิชาเอก
0308321 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Education Philosophy and Curriculum
Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ประวัติความเป[นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน0
และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา ทฤษฎี
หลักสูตร องค0ประกอบและประเภทของหลักสูตร แนวคิดและหลักการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน การนํา
หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปeญ หาและแนวโนมในการพัฒ นา
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ฝcกปฏิบัติวิเคราะห0หลักสูตร
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื่ อ ประยุ ก ต0 ใชและพั ฒ นา
สถานศึกษา โดยวิเคราะห0เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308231 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิเคราะห0หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมทางหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความหลากหลายของผูเรียน การนําไปใช การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผูเรียน และฝcกจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง แนวคิด
ทฤษฏี การจัดการเรียนรู องค0ประกอบการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เรี ย นเป[ น สํ า คั ญ การจั ด การเรี ย นรู เชิ ง รุ ก การบู ร ณาการแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและองค0 ค วามรู เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด การเรี ย นรูในบริ บ ทที่
หลากหลาย การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และฝcกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 143 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308361 การจัดกระบวนการเรียนรู+และการ
3(2-2-5)
จัดการชั้นเรียน
Learning Process Organization and Classroom
Management
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การสอน การจัดการชั้นเรียน วินัย
และการพัฒนาวินัยนักเรียน รูปแบบการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้น
เรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียนการประสานประโยชน0ในการจัดการชั้นเรียน
การสั งเกต วิ เคราะห0 ปe ญ หาในชั้น เรีย นเป[ น รายกรณี ฝc กแกปe ญ หาการ
จัดการชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ฝcกกระบวนการคิดวิเคราะห0 คิดสรางสรรค0และการแกปeญหาของ
ผูเรียน การออกแบบและการจัดประสบการณ0 การเรียนรู เทคนิคและ
วิทยาการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเป[นสําคัญ การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ9มสาระการเรียนรู การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวมการใชและการ
ผลิตสื่อ การพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูและ
สามารถนํ านวัต กรรมใหม9 ๆ มาใชในการจั ด การในชั้ น เรี ย นไดอย9 างมี
ประสิทธิภาพ การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส9งเสริมการเรียนรู การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูการพัฒนาศูนย0การ
เรียนในสถานศึกษา และการประเมินการเรียนรูเพื่อสามารถออกแบบการ
เรียนรูและจัดกิจกรรมที่ส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียนและสามารถจําแนก
ระดับการเรียนรูจากการประเมินผล

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- เนื่องจากสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 144 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308381 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information Technology for Education
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร0 แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสรางและเครื อ ข9 า ยสารสนเทศ การจั ด การระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การศึก ษา กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักการผลิต เลือก และใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อ สารและการศึ ก ษา ฝc ก ปฏิ บั ติ ก ารใชคอมพิ ว เตอร0 ในการออกแบบ
พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร และสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา
0308391 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ห ลั ก ก าร แ ล ะ เท ค นิ ค ก ารวั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ท า ง
การศึกษา การประเมินผลแบบย9อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพ
จริง การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลชนิดต9าง ๆ ดาน
ค ว า ม รู ค ว า ม คิ ด ด า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ด า น ก า ร ป ฏิ บั ติ
การประเมินจากแฟiมสะสมงาน การแปลความหมายคะแนน การใหระดับ
ผลการเรียนรูทั้งดานการประเมินภาคทฤษฎีและประเมินภาคปฏิบัติ การ
นํ าผลการประเมิ น ไปใชปรั บ ปรุ ง และการจั ด การเรี ย นรู และหลั ก สู ต ร
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเป[นจริง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308120 ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับครู
3(2-2-5)
Languages and Digital Technology for Teachers
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม
การใชภาษา ภาษาเพื่ อการสื่อสารสําหรับ ครูเกี่ยวกับวัจนภาษาและอวัจนภาษา
การบูรณาการภาษา สื่อ และเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่ อการจัด การเรีย นรูการพั ฒ นา
นวัตกรรมการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพครูในบริบทที่หลากหลายอย9างเท9าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทโลก

0308240 การวัด ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement Evaluation and Quality
Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแนวใหม9 การใชผลการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรู
การประยุกต0หลักการประเมินมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดและ
หลั กการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา กฎหมายและแนวปฏิ บัติ ที่ เกี่ย วของกับ การ
ประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด
แผนพัฒนาและโครงการเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การ
นําผลการประเมินและประกันคุณ ภาพการศึกษามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงโดยนําไปบูรณาการกับราย
วิ ช าชี พ ครู บั ง คั บ เพื่ อ ใหสอดคลองกั บ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9

- บูรณาการ 2 วิชาเป[นวิชาใหม9 โดยเขียน
คํ า อธิ บ ายกระชั บ ครอบคลุ ม มาตรฐาน
ความ รู มากขึ้ น และเป ลี่ ย น แป ลงให
สอดคลองกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครูที่ ป รั บ
ใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ0 ใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 145 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308410 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Quality Assurance
หลั กการ แนวคิด แนวปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บ การจัด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก มาตรฐานและตัวบ9งชี้คุณภาพ เครื่องมือที่เกี่ยวของในการ
ประกั น คุ ณ ภาพ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก การเขี ย น
รายงาน การประเมินตนเอง ระบบการประกันคุณภาพของหน9วยงานทาง
การศึกษา ปฏิบัติการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู นําผลการประเมินไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอย9างต9อเนื่อง
0308473 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Research
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน บทบาทครูในฐานะ
นักวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบและกระบวนการวิจัย
ในชั้น เรียน กําหนดปe ญ หาวิจัยชั้น เรียน การออกแบบการวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห0ขอมูลและสรุปผลการวิจัย การทํา
เคาโครงและรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียน
การสอน และฝcกปฏิบัติออกแบบการวิจัยในประเด็นปeญหาการเรียนการ
สอนที่สนใจ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง

0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5)
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียน
และการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ การวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ใน
ชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู และ
การพั ฒ นาความเป[ น นวัต กรของผู เรีย น การดํ าเนิ น งานวิ จัย เพื่ อ แกปe ญ หา และ
พัฒนาการเรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไป
ใชปรับปรุงผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9

- เปลี่ยนแปลง โดยปรับคําอธิบายรายวิชา
เพิ่ ม การวิ จั ย กั บ สรางชุ ม ชนการเรี ย นรู
วิ ช าชี พ เพื่ อ ใหสอดคลองกั บ มาตรฐาน
วิช าชี พ ครูที่ ป รั บ ใหม9 ข องคุ รุส ภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- 146 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308511 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-18-0)
Professional Practicum 1
ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู
ทั้งหมดมาใชจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ ปฏิบัติการ
จัดกระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรูรูปแบบต9าง ๆ วัดและประเมินผลการเรียนรู นําผลการประเมินและ
ศึกษาวิจัยเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียนโดยจัดทําเคาโครงการวิจัยในชั้น
เรียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายและแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ9งปeน
ความรูในการสัมมนาทางการศึกษา
0308512 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-18-0)
Professional Practicum 2
ปฏิ บั ติการสอนวิชาเอกในสถานศึก ษา โดยการบูรณาการ
ความรูทั้งหมดมาใช จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป[นสําคัญ
ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาเอก เลือกใช ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู โดยการใชเทคนิคยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรูรูปแบบต9าง ๆ วัดและประเมินผลการเรียนรู นําผลการ
ประเมิ น และศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แกปe ญ หาหรื อ พั ฒ นาผู เรี ย น บั น ทึ ก และ
รายงานผลการจัดการเรียนรูของตนเอง ทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู แบ9งปeนความรู
ในการสัมมนาทางการศึกษา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Professional Practicum in School 1
ปฏิบัติการรูรอบงานครูในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 วิเคราะห0
ความรู ทฤษฎี แสวงหาความรู และจัดการความรูเกี่ยวกับงานครูที่สะทอนความรู
รอบเกี่ยวกับผูเรียน ครู และโรงเรียนมีทักษะในการใชภาษาและการสื่อสารระหว9าง
บุค คล การสรางสั มพั น ธภาพ การทํ างานเป[ น ที ม การแลกเปลี่ย นเรีย นรูร9วมกั บ
ผูปกครองและชุมชนอย9างสรางสรรค0 การใชเทคโนโลยีเป[นเครื่องมือในการสืบคน
จัดเก็บ และปฏิบัติงาน มีความเชื่อ ค9านิยมที่ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม วินัย ความ
รับผิดชอบ ประพฤติตนเป[นแบบอย9างที่ดี สรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Professional Practicum in School 2
บุรพวิชา 0308100การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป[ น ผู ช9 ว ยครู ใ นสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 4 สั ป ดาห0 ช9 ว ย
ปฏิ บั ติงานสอนและงานในหนาที่ ครู ดู แลช9 วยเหลื อผู เรีย นดวยความรัก เมตตา
กรุณ า เอื้ออาทร รูจักผูเรียนเป[นรายบุคคลและยอมรับความแตกต9างของผูเรียน
ร9วมวิเคราะห0แกปeญหาพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคลกับเครือข9ายผูปกครองและชุมชน
และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอย9างเป[นระบบมีทักษะในการใชภาษา
และการสื่อสารระหว9างบุคคล การสรางสัมพันธภาพการจัดการอารมณ0ของตนเอง
และเขาใจอารมณ0ของผูอื่นการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่น
อย9างสรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9 จากเดิมรายวิชาปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 2 รายวิชา เปลีย่ นแปลงเป[น
4 รายวิชา

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9 จากเดิมรายวิชาปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 2 รายวิชา เปลีย่ นแปลงเป[น
4 รายวิชา

- 147 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Professional Practicum in School 3
บุรพวิชา 0308200 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Professional Practicum in School 2
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป[นเวลา 4 สัปดาห0 ปฏิบัติงานสอนโดย
นําความรูมาใชวางแผน ออกแบบหลักสูตรรายวิชา กิจกรรมการจัดการเรียนรู การ
วัดประเมินผล ผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือพัฒนาผูเรียน ใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย9างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูปกครองและ
ชุมชนอย9างสรางสรรค0จัดการเรียนรูในสถานการณ0จริงอย9างนอย 2 ระดับ หรือ 2
ระดับชั้นและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน ใชวิธีการวัด
และประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงานสอนและ
ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9 จากเดิมรายวิชาปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 2 รายวิชา เปลีย่ นแปลงเป[น
4 รายวิชา

- 148 รายวิชาหลักสูตรเดิม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308400 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Professional Practicum in School 4
บุรพวิชา 0308300 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Professional Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ค รู ใ นสถานศึ ก ษาเป[ น เวลา 1 ภาคเรี ย น (18
สัปดาห0) ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูและจัดการชั้นเรียน
ในสถานการณ0 จ ริ ง โดยบู ร ณาการศาสตร0 ก ารสอน เนื้ อ หา เทคโนโลยี และ
จรรยาบรรณวิช าชีพ ภายใตการนิ เทศของครูพี่ เลี้ ย งร9วมกั บอาจารย0 นิ เทศก0 เพื่ อ
พัฒนาผูเรียนใหมีปeญญารูคิดและมีความเป[นนวัตกร ส9งเสริม อนุรักษ0วัฒนธรรม
และภู มิ ปe ญ ญาทองถิ่ น ใชวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลเพื่ อ เสริ ม พลั ง การเรี ย นรู
ประยุ ก ต0 ใชสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู ดํ าเนิ น การวิจั ย สรางสื่ อ /
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจัดการความรูจากการปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยการ
สะทอนคิด ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูปกครองและชุมชนอย9าง
สรางสรรค0 เขียนรายงานผลการวิจัยและเผยแพร9บทความวิจัย มีส9วนร9วมในการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาที่อื่นๆในสถานศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภา
และตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับ
ใหม9 จากเดิมรายวิชาปฏิบตั ิการสอนใน
สถานศึกษา 2 รายวิชา เปลีย่ นแปลงเป[น
4 รายวิชา

- 149 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เกี่ ย วของกั บ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เปiาหมายของการศึ กษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสาน
ระหว9างการจัดการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย รูปแบบและกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการความรู ปeจจัยที่มีอิทธิพลต9อ
การจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัยวิเคราะห0แนวโนมการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308201 การปฏิบัติการสอนในต$างประเทศ
2(90)
Teaching Practicum in a Foreign Country
บุรพวิชา 0308100 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Professional Practicum in School 1
ปฏิ บั ติ ก ารเป[ น ผู ช9 ว ยครูในสถานศึ ก ษาในต9 างประเทศเป[ น เวลา 4
สัปดาห0 ปฏิบัติงานผูช9วยสอนหรืองานหนาที่ครูในบริบทการทํางานขามวัฒนธรรม
ร9วมวิเคราะห0ปeญหาและดูแลช9วยเหลือผูเรียนร9วมกับครูพี่เลี้ยงเครือข9ายผูปกครอง
และชุมชน ฝcกการใชทักษะภาษาต9างประเทศเพื่อการสื่อสารระหว9างบุคคล การ
สรางสัมพันธภาพการทํางานเป[นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูร9วมกับผูอื่นในบริบทขาม
วัฒนธรรมอย9างสรางสรรค0 แลกเปลี่ยนเรียนรูงานครู นําเสนอและรายงานผลอย9าง
เป[นระบบ
0308310 วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู+
3(2-2-5)
Ways of Teachers on the Professional Learning
Community
แนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนการเรียนรู บทบาทและทักษะของครูใน
การสรางชุมชนการเรียนรูของครู การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบร9วมมือรวม
พลัง การปรับเปลี่ยนหองเรียนไปสู9พื้นที่แห9งการเรียนรู การสรางนวัตกรรมการจัด
การศึกษาร9วมกับผูปกครอง การสรางชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับสังคม ชุมชน และความ
แตกต9างทางวัฒนธรรม

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเติม เพื่อใหนิสติ ไดมีประสบการณ0
สอนในต9างประเทศ

-บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อ
เป[นรายวิชาบังคับตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่
ปรั บ ใหม9 ข องคุ รุ ส ภาและตามเกณฑ0 ใ น
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- 150 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308221 การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education
ประวั ติ ค วามเป[ น มาและระบบการจั ด การศึ ก ษาไทย
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของหลักสูตรวิสัยทัศน0และแผนพัฒนา
การศึกษาไทยวิเคราะห0สภาพปeจจุบันและแนวโนมการจัดการศึกษาไทย
0308244 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6
General Psychology
แนวคิด หลักการ และความรูเบื้องตนทางจิตวิทยาเพื่อเป[น
พื้นฐานในการทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย0
0308261 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
Special Education
ความหมายแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ย วของกั บ
การศึกษาพิเศษ ความสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษการคัดกรองเด็ก
พิ เศษ วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาสํ า หรับ เด็ ก พิ เศษการจั ด การกั บ พฤติ ก รรม
ผูเรียนที่เป[นเด็กพิเศษ การจัดการเรียนร9วมระหว9างเด็กปกติและเด็กพิเศษ
ฝcกปฏิบัติวิเคราะห0ปeญหาและแนวโนมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห0
กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกเลิก

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-,บูรณาการเนื้อหา และแยกเป[น 2
รายวิชา ในรายวิชาชีพครูเลือกและวิชาชีพ
ครูบังคับ

- นําเนื้อหารายวิชา 0308244 จิตวิทยาทั่วไป
ไปบูรณาการเป[นรายวิชา 0308232 จิตวิทยา
สําหรับครูเพื่อพัฒนาผูเรียน

0308430 การเรียนรวม
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชาและคําอธิบายใหสอดคลองกับ
สาระตามมาตรฐานวิชาชีพครูทปี่ รับใหม9
Inclusive Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
บทบาทและความร9วมมือของครู ผูปกครอง สถานศึกษา ผูที่มีส9วนเกี่ยวของและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0308262 การศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
Lifelong Education
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เกี่ ย วของกั บ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ความสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เปiาหมายของการศึ กษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสาน
ระหว9างการจัดการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย รูปแบบและกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการความรูปeจจัยที่มีอิทธิพลต9อ
การจัดการเรียนรูนอกระบบ การเรียนตามอัธยาศัยวิเคราะห0แนวโนมการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ0จําลอง
0308263 การสอนซ$อมเสริม
3(2-2-5)
Remedial Teaching
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนซ9อมเสริม
ความสําคัญของการสอนซ9อนเสริม แนวทางการวินิจฉัยผูเรียน หลักการ
วิธีการและเทคนิคการสอนซ9อมเสริม การติดตามและประเมินผลการสอน
ซ9อมเสริม ฝcกปฏิบัติการวินิจฉัยผูเรียนและการออกแบบกิจกรรมการสอน
ซ9อมเสริม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308311 สังคมแห$งการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(2-2-5) -บูรณาการในสาระกับรายวิชาชีพครูเลือก
-ปรับคําอธิบายรายวิชาใหทันสมัย สอดคลอง
Lifelong Learning in a learning Society
แนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต กระบวนทั ศ น0 สั ง คมแห9 ง การเรี ย นรู กับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
นโยบายส9งเสริมการพั ฒ นาสังคมแห9งการเรียนรู ความสําคัญ ของสังคมแห9งการ
เรียนรู กระบวนการพัฒนามนุษย0แบบองค0รวมโดยผสานการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝcกปฏิบัติเพื่อสรางสังคมแห9งการ
เรียนรูตลอดชีวิตอย9างยั่งยืน

ยกเลิก

เนื่องจากรายวิชาไม9สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9 จา

มคอ.2 ปริญญาตรี
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0308264 การสอนการสืบเสาะความรู+ทาง
3(2-2-5)
วิทยาศาสตร#
Scientific Inquiry Teaching
ความหมายของธรรมชาติข องวิ ท ยาศาสตร0ในดานความรู
วิทยาศาสตร0 กระบวนการทางวิทยาศาสตร0และการไดมาซึ่งความรูทาง
วิทยาศาสตร0 องค0ประกอบของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0
ปฏิบัติการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร0ที่ส9งเสริมความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร0และการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร0
0308265 การคิดทางคณิตศาสตร#
3(2-2-5)
Mathematical Thinking
ความหมาย และความสํ าคัญ ของการคิ ดทางคณิ ต ศาสตร0
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร0 โครงสรางการคิดทางคณิตศาสตร0 วิธีการทาง
คณิตศาสตร0 แนวคิดทางคณิตศาสตร0 ทัศนคติทางคณิตศาสตร0 คําถามที่
ช9วยในการพัฒ นาการคิดทางคณิ ตศาสตร0 ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นรูที่ ส9 งเสริ ม การคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร0 การประเมิ น การคิ ด ทาง
คณิตศาสตร0
0308282 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Technology for Education
ทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการศึ ก ษาที่ ส9 ง เสริม การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู แหล9งการเรียนรูและเครือข9ายการเรียนรู การ
ออกแบบการสราง การนํ า ไปใช การประเมิ น และปรั บ ปรุ ง สื่ อ และ
นวัตกรรม ตลอดจนการประยุกต0ใชอย9างเหมาะสม

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการ
กับรายวิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอน
เฉพาะสาขา

ยกเลิก

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการ
กับรายวิชาชีพครูเลือก 0308330 การสอน
เฉพาะสาขา

ยกเลิก

เนื่องจากนําเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการ
กับรายวิชาชีพครูบังคับ 0308120 ภาษา
และเทคโนโลยีดิจติ ทัลสําหรับครู
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308291 การประเมินทางการศึกษา
3(2-2-5)
0308341 การออกแบบโครงการและการประเมิน
3(2-2-5)
Educational Evaluation
Project and Program Evaluation Design
แนวคิดหลักการประเมินโครงการการวัดผลรูปแบบในการ
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับโครงการและการเขียนโครงการ ทฤษฎีและ
วางแผนวิธีการการกําหนดเกณฑ0หลักการตัดสินและการเขียนเคาโครงการ รูปแบบการประเมินโครงการ วิเคราะห0โครงการและออกแบบประเมินโครงการ
ประเมินและการเขียนเคาโครงการประเมินโครงการทางการศึกษา
เสนอเคาโครงการประเมินโครงการ การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห0
สรุปผล และเขียนรายงานการประเมินโครงการ
0308312 การเสริมสร+างสมรรถภาพความเปDนครู
3(3-0-6)
0308312 นวัตกรรมครูกล+าสอน
3(2-2-5)
Teacher’s Competency Enhancement
Innovations of Teachers Bravely Teaching

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ ย นแปลงรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
คํา อธิ บ ายรายวิช าใหเหมาะสมกั บ เกณฑ0
มคอ1 และมาตรฐานคุรุสภา

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชา คําอธิบายใหม9เพื่อให
สอดคลองกับกระบวนทัศน0ใหม9ในการจัด
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับ
ใหม9ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1
ของ สกอ. โดยปรับใหม9 เป[น 2 รายราย
วิชาชีพครูเลือก

แนวคิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพและสมรรถภาพความเป[ น ครู
แนวคิ ด ครู ก ลาสอน ครู ผู สรางแรงบั น ดาลใจ และครู นั ก ปฏิ รู ป
บทบาทครูต9อการจัดการศึกษาการปฏิบัติตนของครูในฐานะบุคคลแห9งการ การศึ ก ษา การสรางสรรค0 อั ต ลั ก ษณ0 ค รูผู ใฝj เรี ย นรูตลอดชี วิ ต ผู มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
เรียนรูและการเป[นผูนําทางวิชาการและการสรางเจตคติที่ดีต9อวิชาชีพครู ผูสรางการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาที่สามารถทํางานร9วมกับคนอื่น การประยุกต0
การวิเคราะห0ปeญหาของวิชาชีพครูและแนวโนมการพัฒนาวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครูสู9การสอนและส9งเสริมการเรียนรูของผูเรียน การมีส9วนร9วมใน
การสรางสรรค0นวัตกรรมครูกลาสอนผ9านการอภิปราย การตั้งคําถาม การเรียนรูเป[น
กลุ9ม การเรียนรูจากปeญหา การเรียนรูจากการเขียนวิเคราะห0 และฝcกปฏิบัติโดย
เคารพสิทธิทางปeญญา
ไม$มี
0308211 ความเปDนมนุษย#และการเรียนรู+สาํ หรับครู
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชาใหเหมาะสมกับเกณฑ0 มคอ1
Humanity and Learning for Lechers
และมาตรฐานคุรุสภา
ความเป[ นมนุษ ย0ที่ สมบู รณ0 ธรรมชาติของการเรียนรู การจูงใจ และ
พฤติกรรมมนุษย0 กระบวนการจิตตปeญญาศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมในความเป[น
มนุษย0 สุนทรียสนทนา การพัฒ นาจิตเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต การเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง การคิดแบบองค0รวม การปรับตัวสู9สังคมสมัยใหม9เพื่อรู เขาใจ แกไข
และพัฒนาผูเรียนในบริบทที่หลากหลาย สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนเป[นผูใฝjเรียนรู
ตลอดชีวิต
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0308313 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Sociology in Multicultural
Context
ความรูพื้ นฐานทางสังคมวิทยาในบริบ ทของพหุวัฒ นธรรม
การศึกษาชุมชนฝcกวิเคราะห0และกําหนดแนวทางในการสรางความเขาใจ
และการยอมรับในเอกลักษณ0และความแตกต9างทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู9
ร9วมกันอย9างเป[นเอกภาพสอดคลองกับบริบทของพหุวัฒนธรรมในชุมชน
0308314 สัจธรรมนําชีวิตสําหรับครู
3(3-0-6)
Truth of Life for Teachers
อธิบาย วิเคราะห0ประเด็นเกี่ยวกับสาระสําคัญความหมายสัจ
ธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง จุดมุ9งหมายและ
คุณค9าของชีวิตของมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความจริง
ของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปeญหาชีวิต และประยุกต0ใชในการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับครู
0308315 สังคมไทยวิพากษ#สําหรับครู
3(3-0-6)
Critics in Thai Society for Teachers
วิพ ากษ0 ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการดานประวั ติ ศ าสตร0 ใน
ประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
เชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9ละยุคสมัย ตลอดจนแนว
การพัฒนาบนวิถีชีวิตของตนเอง

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308440 ครูกับการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Teachers and Research of Multicultural
Education in Classroom
แนวคิดทฤษฏีพหุ วัฒ นธรรมศึกษา ครูกับการจัดการเรียนรูและการ
วิจัยในสังคมพหุ วัฒนธรรม จรรยาบรรณครูนักจัดการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิเคราะห0 ก รณี ศึ ก ษางานวิจั ย พหุ วั ฒ นธรรม ปe ญ หาและผลกระทบเกี่ ย วกั บ พหุ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในบริบทชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติการออกแบบการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0308411 สัจธรรมนําชีวิต
3(2-2-5)
Truth of Life
ความหมายสัจธรรมนําชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแห9งความจริง
จุดมุ9งหมายและคุณค9าของชีวิตมนุษย0 สภาพปeญหาของสังคมไทย การมองความจริง
ของชีวิตดวยหลักศาสนธรรมในการแกปeญหาชีวิต และประยุกต0ใชในชีวิตประจําวัน
สิท ธิ มนุ ษ ยชนและศั กดิ์ ศ รีค วามเป[ น มนุ ษ ย0 เพื่ อ การอยู9 ร9วมกั น อย9างสั น ติ สุ ขและ
สันติภาพ ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
การนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308314 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ#
3(2-2-5)
Development of Thai Critical Society
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของ
พัฒนาการดานประวัติศาสตร0ในประเทศไทย การพัฒนาการเมืองการปกครอง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ประเพณี ในสังคมไทยแต9ละยุคสมัย
ตลอดจนแนวการพั ฒ นาบนวิ ถี ชี วิ ต ของตนเองที่ เกี่ ย วของกั บ วิ ช าชี พ ครู แ ละผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงโดยเนนวิจยั เป[นฐานการ
เรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
นําไปใชและมาตรฐานวิชาชีพครูทปี่ รับใหม9
ของคุรุสภาและตามเกณฑ0ใน มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม9

- เปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับบริบท
การนําไปใชและสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9ของคุรุสภาและตาม
เกณฑ0ใน มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- ปรับชื่อวิชาและปรับหน9วยกิตเนนทฤษฏี
และปฏิบตั ิ ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 155 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308316 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Laws
ความรู เกี่ ย วกั บ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห9งชาติพระราชกฤษฎีกาพระราชกําหนดพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระเบียบขอบังคับประกาศ คําสั่งเกี่ยวกับครู
และบุ คลากรทางการศึกษาวิเคราะห0 กรณี ตั วอย9างการใชกฎหมายทาง
การศึกษา
0308317 สัมมนาวิชาชีพครู
3(1-4-4)
Seminar in Teacher Profession
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาชีพครูแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรูใหไดมาตรฐานและศาสตร0ทางการศึกษาใหม9 ๆ
0308331 การอ$านบทความภาษาอังกฤษทาง
3(3-0-6)
การศึกษา
ฝc ก อ9 า นงานเขี ย นภาษาอั ง กฤษในรู ป แบบต9 า ง ๆ และจั บ
ใจความสําคัญ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ9าน นําศัพท0และสํานวนที่เรียนรู
มาใชในการอ9านงานเชิงวิชาการต9าง ๆ ทางการศึกษาได
0308332 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Writing for Teachers
หลักการเขียนในบริบทต9าง ๆ ที่จําเป[นสําหรับครู เนนการ
ปรับทักษะการเขียนใหเขากับความหลากหลายของผูที่เกี่ยวของและเนื้อ
งานในสาขาวิชาชีพครู การเขียนประวัติส9วนตัว ขอเสนอโครงการ รายงาน
เฉพาะเรื่อง รวมถึงการวิเคราะห0โครงสรางของเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308412 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา โดยเพิ่มการ
วิเคราะห0กรณีตัวอย9าง
Education Law
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของกับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิเคราะห0
กรณีตัวอย9างคดีที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยกเลิก

- เนื่องจากมีสาระซ้ําซอนกับรายวิชาชีพครู
บังคับที่ปรับปรุงใหม9 และไม9สอดคลองกับ
เกณฑ0มาตรฐานคุรสุ ภา และ มคอ.1 ของ
สกอ.ที่ปรับใหม9
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5) - บูรณาการจาก 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม9
English Language for Teacher Academic Development เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ0การนําไปใชใน
ความสํ าคัญ และการใชภาษาอั งกฤษเพื่ อการอ9านและเขียนงานเชิ ง วิชาชีพปeจจุบัน
วิชาการสําหรับครู การฟeง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ การ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนองาน
วิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 156 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308351 การบริหารหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration
รูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาการ
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ0หลักสูตร การ
ดําเนินการใชหลักสูตร การกํากับนิเทศติดตามหลักสูตร การประเมินผล
และปรับ ปรุงหลักสู ตรวิเคราะห0ปe ญ หาและปรับ ปรุงหลักสูต รวิเคราะห0
ปeญหาและแนวโนมการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาตามความ
ตองการของผูเรียนทองถิ่นและสังคมในภาพรวม
0308363 การศึกษากับภูมิปญ
_ ญาไทย
3(3-0-6)
Education and Thai Wisdom
ความหมายความสําคัญ ขอบข9ายและกระบวนทัศน0ของภูมิ
ปe ญ ญาไทยและภู มิ ปe ญ ญาทองถิ่ น วิ เ คราะห0 ค วามเชื่ อ มโยงระหว9 า ง
ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ภู มิ ปe ญ ญ า ก า ร ใช ก า ร ศึ ก ษ า เป[ น แ น ว ท า งใน
การถ9 า ยทอดและอนุ รั ก ษ0 ภู มิ ปe ญ ญาไทยการบู ร ณาการภู มิ ปe ญ ญาใน
การศึกษา
0308364 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป•สําหรับครู
3(2-2-5)
Art, Music and Dance for Teacher
แนวคิดที่เกี่ยวของกับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป`สําหรับครู
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจั ด การเรีย นรูดานศิ ล ปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป` วิเคราะห0 ปeญ หาและการจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป`

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 0308231
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู ซึ่ง
เป[นรายวิชาชีพครูบังคับที่เนนการปฏิบัติ

0308210 ภูมิป_ญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา หน9วยกิต เนนทฤษฏีและปฏิบัติ
Thai Wisdom and Self-reliance Education
และปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนทั ศน0 ของภู มิปe ญ ญาไทยและภู มิ มาตรฐานวิชาชีพครู
ปeญ ญาทองถิ่น วิเคราะห0ค วามเชื่อมโยงระหว9างการศึ กษากับ ภูมิปe ญ ญา การใช
การศึกษาเพื่อเป[นแนวทางในการถ9ายทอด และอนุรักษ0ภูมิปeญญา การบูรณาการภูมิ
ปeญญากับการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง ฝcกปฏิบัติบูรณาการภูมิปeญญากับการศึกษา
0308260 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป•สําหรับครู
3(2-2-5) - ปรับคําอธิบายเพิ่มเติมการพัฒนา
ความสามารถพิเศษและกรณีศึกษา
Arts, Music and Dance for Teachers
แนวคิด ความสําคัญ ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการสอน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป`ในสถานศึกษา การจัดการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป` เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษของนักเรียน กรณีศึกษาการ
ปฏิบัติงานครูในกลุ9มสาระวิชาเฉพาะดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป` ในสถานศึกษา
บริบทชุมชน สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต9างหลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ฝcก
ปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป`

- 157 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308365 การพัฒนาความคิดสร+างสรรค#
3(3-0-6)
Creative Thinking Development
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความคิด
สรางสรรค0 ความสัมพันธ0ระหว9างความคิดสรางสรรค0กับสมรรถภาพของ
สมอง การศึ ก ษาลั ก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สรางสรรค0 การจั ด
บรรยากาศ การจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนและกิจ กรรมเสริม เพื่ อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค0 ฝcกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308331 การจัดการเรียนรู+เพื่อพัฒนาการคิด
3(2-2-5)
Learning Management for Thinking Ability
ความหมาย ประเภทและองค0ประกอบของการคิด ความสําคัญของการคิด
สําหรับคนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการทางปeญญา ความสัมพันธ0ระหว9างการคิดและ
ปe ญ ญา บทบาทครู ในการจั ดการเรี ยนรู เพื่ อพั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห0 ปe ญ หาการ
พัฒนาการคิด รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การบูรณาการการคิด
กับรายวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การประเมินการคิด การวิเคราะห0สมรรถนะการคิด
การออกแบบ เขียนแผนและประเมินการจัดการเรียนรูเพื่ อพัฒนาการคิด ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดในสถานศึกษา
0308366 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
0308234 การส$งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
3(2-2-5)
Health Promotion in Education Institution
Health Promotion in School
แนวคิด หลักการ การส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ฝcก
แนวคิ ด หลั ก การ การส9 ง เสริ ม สุ ข ภาพองค0 ร วมในสถานศึ ก ษาฝc ก
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด สิ่ ง แวดลอม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การ ปฏิ บั ติ ก ารจั ด บริ ก าร สุ ข ภาพ การบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมส9 ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
กิจกรรมส9งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
สถานศึก ษา และการสรางความสัม พั น ธ0ระหว9างสถานศึ กษากั บผู ปกครอง และ
ชุมชน
0308368 การสอนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร#
3(2-2-5)
ยกเลิก
Scientific Competency Teaching
ความหมาย และประเภทของสมรรถนะทางวิท ยาศาสตร0
การส9งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร0 วิเคราะห0ขอสอบวัดสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร0ในระดับชาติและนานาชาติปฏิบัติการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-ปรับชื่อวิชา หน9วยกิตเนนทฤษฏี ปฏิบัติ และ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

- ปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- 158 รายวิชาหลักสูตรเดิม
รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308369 การออกแบบปฏิบัติการฟFสิกส#เพือ่ การ
3(2-2-5)
ยกเลิก
คิดวิเคราะห#
Physics Laboratory Design for Analytical
Thinking
การคิ ด วิ เคราะห0 ใ นวิ ช าฟ^ สิ ก ส0 แ ละทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร0 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติการฟ^สิกส0เพื่อ
ส9งเสริมการคิดวิเคราะห0และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร0
0308382 นวัตกรรมการศึกษา
3(3-0-6) 0308324 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
Educational Innovation
แหล9งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังเคราะห0
ความคิดรวบยอดและแหล9งวิทยาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
เป[นความคิดรวบยอด วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชใน วิเคราะห0นวัตกรรมที่เป[นวิธีการและระบบที่ใชในการแกปeญหา ปรับปรุงคุณภาพ
การแกปe ญ หาและปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ งการเสนอความ การศึกษา รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปeญหาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและระบบใหม9ในการแกปeญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเฉพาะกรณี
0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ยกเลิก
Mass Communication for Education
ความหมาย องค0ประกอบ กระบวนการและประเภทของการ
สื่ อ สาร ทฤษฎี แ ละแบบจํ า ลองการสื่ อ สาร องค0 ก รสื่ อ สารมวลชนใน
ประเทศไทย ความสําคัญ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
ของสื่ อ สารมวลชนต9 อ การพั ฒ นาการศึ ก ษา แนวคิ ด ในการเลื อ กใช
สื่อสารมวลชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา กรณีศึกษาการนํา
สื่อสารมวลชนมาสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐาน คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน
มคอ.1 ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- ปรับคําอธิบายรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูใหม9

- เนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ0มาตรฐาน
คุรุสภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1 ของ
สกอ. ที่ปรับใหม9
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มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308392 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู+
3(2-2-5)
ตามกลุ$มสาระการเรียนรู+
Learning Measurement Instrument
Development for a Specific Substance
บุรพวิชา : 0308391
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ9มสาระการ
เรียนรู ฝcกปฏิบตั ิการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามกลุ9มสาระการ
เรียนรูและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
0308393 การประเมินตามสภาพจริง
3(2-2-5)
Authentic Assessment
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ แนวทางการประเมินตามสภาพ
จริง การประเมินจากแฟiมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ เนนการฝcก
ปฏิบัติการออกแบบการประเมิน การกําหนดเกณฑ0การประเมินและการ
สรุปผลการประเมิน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ#
3(2-2-5) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและคําอธิบาย
Outcome –based Assessment
รายวิชา ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด ในบริบทวิชาชีพ
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา

0308411 ภาวะผู+นําทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Leadership
ทฤษฎี ภ าวะผู นํ า บทบาทการเป[ น ผู นํ า ของบุ ค ลากรทาง
การศึกษาการคิดอย9างเป[นระบบการพัฒนาทักษะดานมนุษยสัมพันธ0การ
ติ ด ต9 อ สื่ อ สารในองค0 ก ารการเรี ย นรูวั ฒ นธรรมองค0 ก าร ฝc ก ปฏิ บั ติ ก าร
เสริมสรางบุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป[นผูนํา

0000271 การศึกษาเพื่อสร+างความเปDนพลเมือง
3(2-2-5)
Citizenship Education
แนวคิดหลักการและองค0ความรูเกี่ยวกับความเป[ นพลเมื อง สิทธิและ
หนาที่ของพลเมือง ภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเพื่อความเป[นพลเมือง การ
มีส9วนร9วมในกิจกรรมการปกครองอย9างสันติวิธี คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกในการธํารง
ความโปร9งใสและต9อตานการทุจริตคอรัปชั่น จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการศึกษาเพื่อ
การสรางความเป[นพลเมืองของประเทศชาติและสังคมโลก

0308342 การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู+
3(2-2-5)
- เปลี่ ย นแปลงรหั ส วิ ช าและคํ า อธิ บ าย
Assessment for Learning
รายวิชา ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด หลักการ เทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ยุคดิจิทัล ในบริบทวิชาชีพ
วิธีก ารสรางและใชเครื่ องมื อ การประเมิน เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู วิ เคราะห0 ข อมู ล
สารสนเทศผูเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูในชั้น
เรียน วิเคราะห0และเขียนรายงานผลการประเมินเชิงพัฒนา
- บูรณาการกับสาระกับรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเลือกพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพครู
- ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9 และ
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค0ตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา

- 160 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308412 การบริหารสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Administration
ทฤษฎี แ ละหลั ก การบริห ารจั ด การ คิ ด อย9 างเป[ น ระบบ กา
สรางวัฒนธรรมองค0กรในสถานศึกษาและสรางทีมและมนุษยสัมพันธ0ใน
องค0ก ร การติด ต9อ สื่ อสารและการจัด ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห าร
จัดการสถานศึกษาการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาชุมชนปฏิบัติการจัดโครงการฝcกอาชีพ และ
โครงการทางวิชาการในสถานศึกษาและในชุมชน
0308431 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน
3(2-2-5)
สําหรับครู
Basic Malay Language and Culture for Teacher
พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสังคมไทย ที่จําเป[น
สําหรับครูบทบาทครูในการดํารงไวซึ่งความเป[นพหุวัฒนธรรมและสันติสุข
ฝcกปฏิบัติภาษามลายูสําหรับครู

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308413 สถานศึกษาสร+างสุข
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาใหสัน้
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูที่ปรับใหม9
Happy School
ปฏิ บั ติการสถานศึก ษาสรางสุขผ9 านกิจกรรมสรางสรรค0 การพั ฒ นา
องค0การ การจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การทํางานเป[นทีม มนุษย
สัมพันธ0 และภาวะผูนําทางการ

0308322 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข+าใจพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
English for Multicultural Understanding
ความหมาย ความสํ า คั ญ บริ บ ทการใชภาษาอั งกฤษในสั งคมพหุ
วั ฒ นธรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธ0 ใ นชุ ม ชน ในการยอมรั บ ความแตกต9 า งทาง
วัฒ นธรรม รู ป แบบกิ จ กรรมทางภาษา ออกแบบกิ จ กรรมและฝc ก ปฏิ บั ติ ก ารใช
ภาษาอังกฤษในสังคมที่มีความแตกต9างทางวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธ0กับ
ชุมชน เพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียนใหเห็นคุณค9าตนเอง และผูอื่นในการอยู9ร9วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต9างทางวัฒนธรรม
0308432 การนําเสนอเปDนภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
0308420 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการสําหรับครู
3(2-2-5)
English Presentation for Teachers
English Language for Teacher Academic Development
โครงสราง การใชคํ า ศั พ ท0 สํ า นวนและภาษาที่ ใ ชในการ
ความสํ าคัญ และการใชภาษาอั งกฤษเพื่ อการอ9านและเขียนงานเชิ ง
นําเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงทักษะ กลยุทธ0และวิธีการที่ช9วยให วิชาการสําหรับครู การฟeง และพูดเพื่อนําเสนองานเชิงวิชาการในโอกาสต9าง ๆ การ
ผูเรียนนําเสนอเป[นภาษาอังกฤษไดอย9างมีประสิทธิภาพ ฝcกการนําเสนอ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนควา สื่อสารภาษาอังกฤษในการพัฒนา และนําเสนองาน
จริงในหัวขอหรือบทความทางการศึกษาเป[นภาษาอังกฤษ
วิชาการในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย

-ปรับชื่อวิชาโดยใชภาษาอังกฤษในการบูรณา
การกับการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม

- บูรณาการ 2 รายวิชาเป[นรายวิชาใหม9
เพื่อใหกระชับและเป[นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่ปรับใหม9 และคุณลักษณะบัณฑิต
อันพึงประสงค0ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 161 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308433 การคิดอย$างมีวิจารญาณในชั้นเรียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
Critical Thinking in English the Language
Classroom
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห0 รูจักแยกแยะ
ขอมูล ข9าวสาร ปeญหา และวิจารณ0สถานการณ0ต9าง ๆ รอบตัวไดอย9างรูจัก
ใชเหตุและผล ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
แนวคิด หลักการทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บ กระบวนการทางการศึ ก ษาในปe จ จุ บั น การกํ า หนดปe ญ หาการวิจั ย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดรูปแบบ กรอบแนวคิด
การวิจัย การออกแบบการวัด ตัวแปร การสุ9มตัวอย9าง การใชสถิติในการ
วิเคราะห0ขอมูล การสรุปผลและการอภิปรายผล การใชกระบวนการวิจัย
ในการแกปe ญ หาทางการศึ ก ษา ฝc ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย คนควาและศึ ก ษา
งานวิ จั ย ในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู และปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย
นําเสนอโครงร9างการวิจัย ผลการวิจัย

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

- โดยบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบังคับ

- 162 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู+เรียนเปDนรายบุคคล
3(2-2-5)
Research for Individual Learner Development
แนวคิดและความสําคัญ ในการพั ฒ นาผูเรียนเป[นรายบุคคล
วิ ธี ก ารพั ฒ น าผู เรี ย น เป[ น ราย บุ ค ค ล ทั้ งราย ก รณี แ ล ะ ก ารใช
กระบวนการวิจัยเป[นฐาน วิเคราะห0ปeญหาและแนวโนมการพัฒนาผูเรียน
เป[นรายบุคคลและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนเป[นรายบุคคล

มคอ.2 ปริญญาตรี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0308340 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียน
3(2-2-5) - บูรณาการเนื้อหาในรายวิชาชีพครูบงั คับ
Research and Innovation Development for Learners
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและวิจัยทางการศึกษา บทบาทครูในฐานะนักวิจัยในชั้นเรียนและ
การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพการวิเคราะห0ปeญหาวิจัยจากปรากฏการณ0ในชั้น
เรียน การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมส9งเสริมทักษะการเรียนรู และการ
พัฒนาความเป[นนวัตกรของผูเรียน การดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปeญหา และพัฒนาการ
เรียนรู การวิเคราะห0ขอมูลและการสรุปผลการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง
ผูเรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและเผยแพร9

0308481 การประชาสัมพันธ#
3(3-0-6)
ยกเลิก
Public Relations
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การประชาสั ม พั น ธ0 ก ารกํ า หนด
ยุ ท ธศาสตร0 การวางแผนดํ า เนิ น งาน การเผยแพร9 ข อมู ล ข9 า วสารและ
กิ จ กรรมของสถาน ศึ ก ษ าการออกแบ บและผลิ ต สื่ อ ที่ ใชใน การ
ประชาสัมพันธ0
0308482 สื่อสิ่งพิมพ#เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
0308323 สื่อสิ่งพิมพ#เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Printed Media for Education
Printed Media for Education
ความหมาย ประเภทและบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 เ พื่ อ
ความหมาย ประเภท และบทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ0 แ ละสิ่ ง พิ ม พ0
การศึกษา เครื่องมือ วัสดุ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ0 หลักการออกแบบ การ อิเล็กทรอนิกส0เพื่อการศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือ วัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ0สําหรับการศึกษา
หลักการออกแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ0และสิ่งพิมพ0อิเล็กทรอนิกส0สําหรับการศึกษา

- ตัดออกเนื่องจากไม9สอดคลองกับเกณฑ0
มาตรฐานคุรสุ ภา และเกณฑ0ตามใน มคอ.1
ของ สกอ.ที่ปรับใหม9

- เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ให
เหมาะสมกับสภาวการณ0ปจe จุบัน

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 163 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0308491 การวัดคุณลักษณะ
3(2-2-5)
Attribute Measurement
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการวัดคุณลักษณะการวิเคราะห0
คุณลักษณะที่พึงประสงค0จากหลักสูตร ฝcกปฏิบตั ิการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและการปฏิบัติการวัดคุณลักษณะ
ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ตัดออกโดยนําไปบูรณาการกับรายวิชาชีพ
ครูบังคับ

0308212 ความรักความหวังและความสุขในความเปDนครู
3(2-2-5)
Love Hope and happiness in Being Teacher
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก ความหวัง และความสุข จิตวิญญาณ
ความเป[นครูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตและในวิชาชีพ ความสุขที่แทจริงของ
ครู การพัฒนาและเสริมสรางความรัก ความหวัง และความสุขในตนเองและผูอื่น
0308213 การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Communication and Personality Development
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ด านการสื่ อ สารและบุ ค ลิ ก ภาพ การ
พัฒ นาบุคลิกภาพกับการสื่อสารตามแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนกรรมความ
สุภาพ การวิเคราะห0บทสนทนา โครงสรางบทสนทนา มารยาทสังคม การแต9งหนา
และเครื่องแต9งกายมารยาทในการสื่อสารสังคม การใชภาษาเพื่อการสื่อสารองค0กร
การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 164 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308214 สภาวการณ#สังคมไทยในบริบทโลก
3(2-2-5)
Thai Social Situations in Global Context
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมไทยพื้นฐาน
ความสัมพันธ0 และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน0 อันมีผลต9อวัฒนธรรมและ
สังคมไทยที่ตองปรับตัวต9อการเปลี่ยนแปลง ใหทันต9อกระแสโลกยุคปeจจุบัน ทั้งดาน
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง แนวพระราชดําริตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การดํ า รงอยู9 อ ย9 างมี จิ ต สํ า นึ ก แห9 งความเป[ น ไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองานวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
0308233 เพศศึกษาระดับโรงเรียน
3(2-2-5)
Sex education for School
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเพศศึกษา ทั ศนคติเกี่ยวกับ เรื่องเพศ ทั กษะ
ชีวิ ตและปe ญ หาเรื่ องเพศในปe จ จุ บั น กายวิภ าคและสรี รวิท ยาของระบบสื บ พั น ธุ0
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาวัยรุ9น การคุมกําเนิด โรคติดต9อทางเพศสัมพันธุ0
อนามัย เจริญ พั นธุ0 วัฒ นธรรมเกี่ ยวกั บ เรื่อ งเพศ กฎหมายที่ เกี่ย วของกั บ การล9ว ง
ละเมิดทางเพศ

เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครูมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา ที่จะนําไปถ9ายทอดใหกับ
นักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษาและสอดคลองกับปeญหาใน
โรงเรียน

0308235 การออกกําลังกายและนันทนาการสําหรับครู
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
Exercise and Recreation for Teacher
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
หลักการแนวคิด ความสําคัญ ความสัมพันธ0ของสุขภาพ การออกกําลัง ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก
กายและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย ฝcกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการตามความสนใจ เพื่อ
ประยุกต0ใชในสังคม

- 165 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308250 การสอนภาษาไทยเพื่อการรู+หนังสือ
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Literacy
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวคิดประเด็นร9วมสมัยและแนวโนมดาน
การเรียนการสอนภาษาไทยกับการรูหนังสือตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการเรียนรูหนังสือ กลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการรูหนังสือ
การพัฒนากลไกการรูหนังสือ การเสริมทักษะการรูหนังสือ กรณีศึกษาการรูหนังสือ
กับการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีความบกพร9องทางการใชภาษา ผูเรียนกลุ9มชาติ
พันธุ0 ผูเรียนที่ขาดโอกาสและอยู9ในพื้นที่ห9างไกล การออกแบบนวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยตามแนวทางการรู หนั ง สื อ ในบริ บ ทโรงเรี ย นและชุ ม ชน เพื่ อ การจั ด
การศึกษาที่เสมอภาคและเท9าเทียม ขจัดปeญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
0308262 สุขภาพองค#รวมเพื่อคุณภาพชีวิตครู
3(2-2-5)
Holistic Health for Quality of Teacher Life
การวิเคราะห0คุณภาพชีวิตของครูในสภาพแวดลอมและสังคมปeจจุบัน
ปeจจัยที่มีผลกระทบต9อสุขภาพองค0รวม ความปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพแบบองค0รวม ออกแบบกิจกรรม และสรางเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะทางกาย จิต สังคมและปeญญา เพื่อส9งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
0308261 การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร+างสรรค#สําหรับครู 3(2-2-5)
Teaching Art to Creative Development For Teachers
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วของกั บ ศิ ล ปะเพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สรางสรรค0
รูปแบบงานของศิลป^น ที่มีความคิดสรางสรรค0 แปลกใหม9 การจัดบรรยากาศในการ
เรียนการสอน และฝcกปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรค0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อ
เสริมสรางใหนิสิตครูมีความทักษะการสอน
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น และสอดคลองกับ
การแกปeญหาในโรงเรียน

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครูมีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครูมีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการนําไปใชของแต9ละวิชาเอก

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 166 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308270 การพัฒนาการเรียนรู+ของนักเรียนในวิทยาศาสตร#
3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Students’ Science Tearning in School
ความหมาย ความเขาใจเกีย่ วกับการเรียนรูวิทยาศาสตร0 และการคิด
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจวิทยาศาสตร0 การประเมินผลการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาการ เรียนรูวิทยาศาสตร0 กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบตั ิการสอนในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร0
0308271 การพั ฒ นาการเรีย นรู+ข องนั ก เรีย นในคณิ ต ศาสตร# 3(2-2-5)
ระดับโรงเรียน
Development of Student’s Mathematics Learning in
School
ความหมาย ความเขาใจเกี่ ยวกับ การเรียนรูคณิ ตศาสตร0และการคิ ด
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ประเภทของความเขาใจคณิตศาสตร0 การประเมินผลการ
เรีย นรูเพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นรู คณิ ต ศาสตร0 กระบวนการในการพั ฒ นาการเรีย นรู
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนคณิตศาสตร0
0308280 สิทธิและการคุ+มครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Young Children’s Rights and Protection
สิ ท ธิ เด็ ก ปฐมวั ย การละเมิ ด สิ ท ธิเด็ ก ปฐมวั ย กฎหมายว9าดวยการ
คุ มครองสิ ท ธิ เ ด็ ก ปฐมวั ย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วของ บทบาทของครอบครั ว
สถานศึกษา องค0การ หน9วยงานและชุมชนในการคุมครองสิทธิเด็กปฐมวัย และฝcก
วิเคราะห0กรณีตัวอย9าง

เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายตอบสนอง
ความตองการ นําไปใชของแต9ละวิชาเอก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกเพื่อใหนิสิต
ครูมีวิชาเลือกทีส่ ามารถนําไปพัฒนาการ
เรียนรูทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่สามารถนําไปพัฒ นาการ
เรีย นรูเกี่ ยวกั บ สิท ธิและการคุ มครองเด็ ก
ปฐมวัย
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308301 ประสบการณ#วิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู+ตลอดชีวิต
3(1-4-4)
Teaching Profession for Lifelong Learning
การวิเคราะห0กรณี ศึกษาชุมชนการเรียนรูตลอดชีวิต ในต9างประเทศ
บทบาทครูกับการจัดการศึกษาและการเรียนรูดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางสังคมการ
เรี ยนรู ตลอดชีวิ ตในต9 างประเทศ ปฏิ บั ติ การศึก ษาชุ ม ชนการเรีย นรูที่ ส นใจ ฝc ก
ประสบการณ0วิชาชีพครูเพื่อสรางความสัมพันธ0และความร9วมมือกับชุมชน บูรณาการ
ความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาผูเรียนและสังคม การศึกษาชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ0วิชาชีพครูในการเรียนรูตลอดชีวิตในต9างประเทศ
รายงานผลสะทอนประสบการณ0วิชาชีพครูอย9างเป[นระบบ
0308313 ก+าวหน+ากับศาสตร#พระราชา
3(2-2-5)
Progress with King’ Philosophy
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร0พระราชาในประวัติศาสตร0
กับการพัฒนาชาติไทย ศาสตร0พระราชาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
ประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การนําแนวพระราชดําริ พระราช
ปณิธานมาประยุกต0ใชในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งสังคมอย9างยั่งยืนในบริบทที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการนําเสนองาน
วิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่ ม เป[ น รายวิ ช าชี พ ครู เลื อ ก เพื่ อ เป^ ด
โอกาสใหนิ สิ ต ครู ไ ดแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
การศึกษาตลอดชีวิตในต9างประเทศ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกที่เป[นไปตาม
แนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จประ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่
9)

- 168 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308320 สัทศาสตร#ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว$า
3(2-2-5)
Practical Phonetics for Better Pronunciation
อวัยวะที่ใชในการออกเสียง สรีรสัทศาสตร0 กลสัทศาสตร0 การเกิดเสียง
ระบบสัญลักษณ0สากลเนนหนาที่สัญลักษณ0ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงภาษาไทย
ระบบเสียง ตําแหน9งและลักษณะของการเปล9งหน9วยเสียงภาษาไทย สัทลักษณ0ใน
การถ9ายทอดเสียงและกลไกของการผลิตเสียงพูด หลักปฏิบัติในการออกเสียงตาม
ลักษณะของภาษาไทย เนนเสียงที่เป[นปeญหาสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยถิ่นใตหรือ
ภาษามลายูเป[นภาษาแม9ตามแนวทางสัทศาสตร0 ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว9า
การนํ าหลั ก สัท ศาสตร0ป ฏิ บั ติ ไปประยุ ก ต0 ใชเพื่ อ พั ฒ นาสามั ต ถิ ย ะทางภาษาและ
ประยุกต0ใชในการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
0308321 วัจนปฏิบัติศาสตร#กับการสื่อสารทางภาษา
3(2-2-5)
Pragmatics and Language Communication
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร0 วัจนปฏิบัติศาสตร0ในบริบท
ภาษาและวัฒนธรรม ความสําคัญของบริบทต9อการติดต9อสื่อสาร วัจนกรรม โครงสราง
บทสนทนา การวิเคราะห0บทสนทนา ความสัมพันธ0ระหว9างความหมายและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร0 ความสัมพันธ0ระหว9างวัจนปฏิบัติศาสตร0กับโครงสรางสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติ
ศาสตร0ในบริบทที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเพื่อสรางความสัมพันธ0ภาพในบริบทที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายมากขึน้

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลายทาง
ภาษามากขึ้น

- 169 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308350 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
3(2-2-5)
Teaching Thai Language as a Second Language
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูภาษาแม9และภาษาที่สอง แนวคิดและ
ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแนวทางการสอนภาษาที่สองเพื่อส9งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาการนําภาษาศาสตร0การศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาที่สอง นวัตกรรมการสอนภาษาไทยสําหรับผูเรียนที่ใชภาษาไทยเป[ น
ภาษาที่สองเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความแตกต9างกันและส9งเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต การประเมินทักษะภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองกรณีศึกษา
การสอนภาษาและการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ สองการออกแบบและฝc ก
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู มุ9งเนนนวัตกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ เสมอภาคและเท9 าเที ย มและขจั ด ปe ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า
ทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบริบทโรงเรียนและชุมชน
0308351 การสอนภาษาไทยกับภาษาศาสตร#การศึกษา
3(2-2-5)
Teaching Thai Language and Educational Linguistics
ทฤษฎี ท างภาษาศาสตร0 กั บ การศึ ก ษ า การประยุ ก ต0 ค วามรู
ภาษาศาสตร0ภาษาไทยเพื่อพัฒ นาศักยภาพทางภาษาและจัดการศึกษาเพื่อการรู
หนังสือ การสอนภาษาไทยในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต9างกัน การเชื่อมโยง
ไทยในฐานะภาษาถิ่น ภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ นโยบายภาษาไทยและการ
วางแผนทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาของกลุ9มชาติพันธุ0ในประเทศไทย การรักษา
ความหลากหลายทางภาษาและวั ฒ นธรรม และสิ ท ธิ ท างภาษาการออกแบบ
นวัตกรรมการสอนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร0การศึกษาในบริบทโรงเรียน
และชุ มชนเพื่อการจัดการศึกษาที่ เสมอภาคและเท9 าเทีย ม และขจัด ปeญ หาความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มี วิช าเลื อ กที่ มี ค วามหลากหลายทาง
ภาษาที่สองเพิ่มขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลายมากขึ้น
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ไม$มี
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308360 การสอนสังคมศึกษาโดยใช+ชุมชนเปDนฐาน
3(2-2-5)
Teaching Social Study Using Community Base
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความหมาย รู ป แบบ และ
กระบวนการการสอนสังคมศึกษาที่เชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
เทคนิค และวิธีสอนสังคมศึกษา กลยุทธ0ในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชชุมชน
เป[ น ฐาน เพื่ อ พัฒ นาทั กษะการคิ ดอย9างมี วิจารณญาณ การคิ ดวิเคราะห0 การคิ ด
แกปeญหา และการคิดสรางสรรค0 การออกแบบโครงงานสังคมศึกษา โดยใชแหล9ง
เรียนรูในชุมชน และการฝcกปฏิบัติ
0308361 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
และมัธยมศึกษา
Social Study Innovation in Elementary and
Secondary School
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูและการสอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนรูหลักสูตรขั้นพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษา การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาในกลุ9มสาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม การจัดประสบการณ0การเรียนรู เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู การ
ใชและการผลิตสื่อ การใชนวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 แบบเนนผูเรียนเป[นสําคัญในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลการเรียนรู การออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การเลือกใชสื่อจาก
แหล9งเรียนรูทางสังคมศึกษาและการนําเสนอนวัตกรรมสรางสรรค0การสอนสังคม
ศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาและการ
ทํางานร9วมกับโรงเรียนมากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับนวัตกรรม การสอนสังคมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308362 ชุมชมการเรียนรู+วิชาชีพสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community for Social Study
Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูสังคมศึกษาเชิงบูรณาการ กระบวนการการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูสังคมศึกษา
ในโรงเรีย น การพั ฒ นาวิชาชีพ ครูสั งคมศึ กษาที่มุ9 งเนนการพัฒ นาการเรียนรูของ
นักเรียนในชั้นเรียนสังคมศึกษา แนวทางภาคปฏิบัติของชุมชนแห9งการเรียนรูเชิง
วิ ช าชี พ ในการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ของนั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย นสั ง คมศึ ก ษา
ออกแบบการจัดการเรียนรูร9วมกันสําหรับครูสังคมศึกษา การสังเกตชั้นเรียนร9วมกัน
สําหรับครูสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป[นครูสังคมศึกษามืออาชีพ
0308363 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Physical Education for Community Development
การนํ าปรัชญา หลักและกระบวนการทางพลศึ กษาและการพัฒ นา
ชุมชน ประยุกต0 บูรณาการกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา
เป[นสื่อเพื่อสรางสัมพันธ0กับชุมชน เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน และใช
กิจกรรมทางพลศึกษาเป[นฐานในการพัฒนาทางสังคมชุมชน ทั้งในดานสุขภาพกาย
และจิตใจ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับกิจกรรม พลศึกษาเป[นฐานในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน

- 172 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308370 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร#ระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Competency Development of Science Teaching in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนวิทยาศาสตร0ความรูในการสอน
วิทยาศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการ
แกปe ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการสอน
วิทยาศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร0
0308371 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร#ระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Mathematics Teaching Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร0ความรูในการสอน
คณิตศาสตร0หลักการ ออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร0ระดับโรงเรียนที่เนนการ
แกปe ญ หา แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นาความสามารถในการสอน
คณิตศาสตร0ของครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสอนวิทยาศาสตร0เพิ่ม
มากขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสอนคณิตศาสตร0เพิ่ม
มากขึ้น

- 173 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308380 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
3(2-2-5)
Provision of Early Childhood Home School Education
หลั ก การ ทฤษฎี แนวทางการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย โดย
ครอบครั ว คุ ณ ลั ก ษณะของครอบครั ว ที่ เหมาะสมกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย
วิเคราะห0 จุดเด9น จุดดอย สภาพปeญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว
0308421 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ$มสาระวิชา
3(2-2-5)
Integration of English Language with Contents
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบู ร ณาการภาษาอั ง กฤษกั บ สาระวิ ช าออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการจัดการเรียนรูกับรายวิชาเฉพาะโดยการบูรณา
การภาษาอังกฤษกับสาระวิชาโดยประยุกต0ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู
0308422 การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู+
3(2-2-5)
ระดับประถมศึกษา
Integration of English Language with Primary
Education
สาระการเรีย นรูภาษาอั งกฤษทั กษะกระบวนการทางภาษาอั งกฤษ
คุณลักษณะพึงประสงค0ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ โครงสรางสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ความรูเชิงบูรณาการดาน
สาระวิชาและการสอน การประเมินผลการเรียนรู ปฏิบัติการออกแบบการจัดการ
เรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและสรางชุมชนการเรียนรูเชิงชีพ

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทางเลือก

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย และ
สอดคลองกับสมรรถนะการใช
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย

- 174 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308423 การพัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษระดับ
3(2-2-5)
โรงเรียน
Development of Teaching English Competency in
School
ความหมายของสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ ความรูในการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักการในการออกแบบกิจกรรมทางภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนที่
เนนการแกปeญหาแนวทางและ กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการสอน
ภาษาอังกฤษของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนและสังเกต
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนสะทอนผลแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการสอนใน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
0308431 การจัดการเรียนรู+คณิตศาสตร#ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary
School
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร0ระดับชั้นประถมศึกษา ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร0และคุณลักษณะที่พึงประสงค0ในการเรียนรูคณิตศาสตร0 การบูรณา
การความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูคณิตศาสตร0 การประเมินผลการเรียนรู
คณิตศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนคณิตศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับครูคณิตศาสตร0

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิตได
พัฒนาสมรรถนะในการสอนภาษาอังกฤษ

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาก

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 175 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308432 การจัดการเรียนรู+วิทยาศาสตร#ระดับชั้นประถมศึกษา 3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary School
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร0 ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร0 แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค0 ใ นการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร0 การบูรณาการความรูดานเนื้อหาและวิธีสอนสําหรับครูวิทยาศาสตร0
การประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร0ของนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
ฝcกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร0และสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร0
0308433 บาติกเบื้องต+นสําหรับครู
3(1-4-4)
Fundament Batik for Art Teachers
แนวคิด ทฤษฎี ประวัติความเป[นมา และวิวัฒนาการของงานบาติก
การใชวัสดุอุปกรณ0 และขั้นตอนในการสรางสรรค0ผลงาน ออกแบบและสรางสรรค0
ผลงานเบื้ องตน จัดกระบวนการเรียนรูงานบาติ กสู9ชุมชน วิเคราะห0รูปแบบการ
สรางสรรค0 ง านบาติ ก จากแหล9 ง ชุ ม ชนทองถิ่ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ อนุ รั ก ษ0 แ ละ
ประยุกต0ใชในการจัดการเรียนการสอน
0308434 ศิลปะงานแกะสลักกับกิจกรรมในสถานศึกษา
3(1-4-4)
Art Carving and Activities in School
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การแกะสลั ก วั ส ดุ ธ รรมชาติ วั ส ดุ สั ง เคราะห0
รูป แบบของงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ0 ที่ ใชในการแกะสลั ก ปฏิ บัติ การ
แกะสลัก การตกแต9งสีสันบนชิ้นงาน การสรางสรรค0ผลงาน และพัฒนารูปแบบใหม9
ๆ นําไปใชกับกิจกรรมในสถานศึกษา บูรณาการองค0ความรูสู9การเรียนการสอนในชั้น
เรียน

เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายใหสอดคลองกับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับ
วิชาเอก

-เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายเหมาะสมกับ
วิชาเอก

- 176 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308435 ศิลปะกับการจัดสถานที่ประชุมสัมมนาใน
2(1-2-3)
สถานศึกษา
Art and Location Arrangement for Seminar in School
แนวคิ ด รู ป แบบ ลั ก ษณะ ของการจั ด สถานที่ ป ระชุ ม สั ม มนาใน
สถานศึกษา นําองค0ความรูทางศิลปะมาประยุกต0ใชในการออกแบบและจัดสถานที่
ฝcกปฏิบัติการจับจีบผาเบื้องตน และการจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน
0308441 การประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Evaluation for Educational Quality Assurance
ตัวบ9งชี้ มาตรฐานและเกณฑ0การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศ
และระดับสากล ศึกษากรณีการประเมินคุณภาพ และปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ9งชี้ มาตรฐาน และเกณฑ0การประกันคุณภาพในระดับการศึกษา
ต9าง ๆ จั ดทํ ารายงานใหขอเสนอแนะ และนํ าเสนอผลการประเมิ น วิพ ากษ0 และ
สรุปผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0308442 การวัดประเมินแบบเน+นผลลัพธ#
3(2-2-5)
Outcome –based Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0 การกําหนด
ผลลัพธ0การเรียนรู การสรางเครื่องมือวัดประเมินตามผลลัพธ0การเรียนรู การกําหนด
เกณฑ0การประเมิน ปฏิบัติการออกแบบการวัดประเมินแบบเนนผลลัพธ0ที่สอดคลอง
กับรายวิชา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายและเหมาะสม
กับการนําไปใชประโยชน0ในโรงเรียน

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาการวัดผลที่หลากหลายมากขึ้น

- 177 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308443 วิทยาการข+อมูลและการวิเคราะห#เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Data Science and Analysis For Education
ลั ก ษณะของขอมู ล เพื่ อ การศึ ก ษา การบริ ห ารจั ด การขอมู ล ของ
สถานศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรมสําเร็จรูปสํารวจ รวบรวมขอมูล
ทางการศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห0ขอมูลดวยหลักการทางสถิติ นําเสนอและจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห0ขอมูลเพื่อการตัดสินใจและใชประโยชน0ทางการศึกษา การ
สรางมาตรฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอย9างเป[นระบบ
0308450 การสอนภาษาไทยสําหรับครูนวัตกร
3(2-2-5)
Teaching Thai Language for Educator Innovators
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด
ความหมาย รู ปแบบ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเพื่ อการเรี ยนรู ภาษาไทย การประยุ กต0 ใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย เพื่อส9งเสริมศักยภาพทาง
ภาษาไทยของผูเรียนที่มีความแตกต9างกัน แนวทางการสอนภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล การออกแบบการสอนภาษาไทยเทคโนโลยีดิจิทัล และองค0ความรูชุมชนและฝcก
ปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเป[นฐาน
0308451 การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษใน 3(2-2-5)
สถานศึกษา
English Extra-Curriculum Activities Design in
Institutions
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ
ลักษณะและประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประยุกต0ใชเทคโนโลยีเพื่อออกแบบ
และนําเสนอกิจกรรมส9งเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและชุมชนโดยใช
กรณีศึกษา

มคอ.2 ปริญญาตรี
เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหนิสิต
ครู มีวิชาเลือกที่หลากหลายในการจัดการ
ขอมูลระดับสถานศึกษา

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อใหเป[น
ตามเกณฑ0มาตรฐานของคุรสุ ภาทีป่ รับใหม9

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา
เพื่อใหนิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นเหมาะสมกับการนําไปใชในโรงเรียน
ที่มีความหลากหลาย

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 178 รายวิชาหลักสูตรเดิม
ไม$มี

ไม$มี

0312311 การวิจารณ#ศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4)
Art Criticism for Teacher
หลักการวิจารณ0งานศิลปะสําหรับครู จิตวิทยาที่เกี่ยวของ
การวิเคราะห0 วิจารณ0 รูปแบบ แนวคิด เนื้อหาของผลงานศิลปะ ฝcกพูด
และเขียนวิจารณ0งานศิลปะ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0308452 ภาษาอังกฤษกับชุมชนการเรียนรู+วิชาชีพ
3(2-2-5)
English and Professional Learning Community
การสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ การนําศาสตร0อื่นและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต0ใชในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินสมรรถนะทางภาษา
ของผูเรียน แนวคิด ความสําคัญ รูปแบบ กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
กระบวนการศึกษาชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ ออกแบบและฝcกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
0308453 การสอนภาษาอังกฤษเปDนภาษานานาชาติ
3(2-2-5)
Teaching English as an International Language
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะเป[นภาษานานาชาติ
การสอนภาษาอั ง กฤษในบริ บ ทต9 า งๆ ในบริ บ ทสั ง คมโลก การนํ า หลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อส9งเสริมการใชภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเมิน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ฝcกปฏิบัติ
โดยใชโรงเรียนและชุมชนเป[นฐาน
0312322 การวิจารณ#ศิลปะสําหรับครู
2(2-0-4)
Art Criticism for Teacher
หลักการวิจารณ0งานศิลปะสําหรับครู จิตวิทยาที่เกี่ยวของ การ
วิเคราะห0 วิจารณ0 รูปแบบ แนวคิด เนื้อหาของผลงานศิลปะ ฝcกพูดและเขียนวิจารณ0
งานศิลปะ

เหตุผลการปรับปรุง
- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา
เพื่อใหนิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น

- เพิ่มเป[นรายวิชาชีพครูเลือกทางภาษา
เพื่อใหนิสิตครู มีวิชาเลือกที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้นสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของ
การสอนภาษาอังกฤษในปeจจุบัน

คงเดิม

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 179 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0312312 ศิลปะกับสิ่งแวดล+อมสําหรับครู
3(1-4-4)
Art and Environment for Teacher
รูปแบบ ลักษณะ แนวความคิด วิวัฒนาการของศิลปะกับ
สิ่งแวดลอมสําหรับครูและฝcกปฏิบตั ิการสรางสรรค0ผลงานศิลปะที่มี
ความสัมพันธ0กับแนวความคิดและสิ่ง แวดลอม
0312411 สัมมนาการสอนศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Teaching Art Education
นําเสนอประเด็นปeญหา แนวทางแกไขและการพัฒนา
ทางการสอนศิลปะในรูปแบบสัมมนา
0312412 ศิลปะทดลองสําหรับครู
3(1-4-4)
Experimental Art for Teacher
การทดลอง ปฏิบัติ เพื่อคนหาเทคนิคแนวทางใหม9 ๆ เพื่อ
นําไปต9อยอดในการสรางสรรค0ผลงานและพัฒนาการสอน
0312413 ศิลปะอาเซียนสําหรับครู
2(2-0-4)
ASEAN Art for Teacher
ศึกษา วิเคราะห0 เปรียบเทียบ รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด
เทคนิคและเอกลักษณ0ศิลปะของกลุ9มประเทศอาเซียน
0312421 การวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา
2(2-0-4)
Measurement and Evaluation in Art Education
หลักการวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา วิธีการประเมินผล
การเรียนรูดานการปฏิบัติ และการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่
เหมาะสมกับการเรียนรูทางศิลปศึกษา

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0312141 ศิลปะกับสิ่งแวดล+อมสําหรับครู
3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา
Art and Environment for Teacher
รูปแบบ ลักษณะ แนวความคิด วิวัฒนาการของศิลปะกับสิ่งแวดลอม
สําหรับครูและฝcกปฏิบัติการสรางสรรค0ผลงานศิลปะที่มีความสัมพันธ0กับ
แนวความคิดและสิ่ง แวดลอม
ยกเลิก
- นําไปบูรณาการกับรายวิชาการสอนและ
การวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา

ยกเลิก

ยกเลิก

0312323 การสอนและการวัดประเมินผลทางศิลปศึกษา
3(2-3-4)
Measurement and Evaluation in Art Education
หลักการวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา วิธีการประเมินผลการ
เรียนรูดานการปฏิบัติ และการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
เรียนรูทางศิลปศึกษา

- ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา โดยบูรณาการ
วิชาการวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา
และวิชาการสอนศิลปศึกษา รวมเป[นวิชา
เดียวและปรับคําอธิบายรายวิชาใหครอบ
คลุมเนื้อหาทั้งหมดและเพิ่มจํานวนหน9วย
กิต จาก 2 หน9วยกิต เป[น 3 หน9วยกิต

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 180 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0312422 การสอนศิลปศึกษา
3(1-4-4)
Teaching of Art Education
การวิเคราะห0หลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนรูสาระ
ศิลปศึกษา เทคนิคการสอน การใชและสรางสื่อการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล และฝcกปฏิบตั ิการสอนในหองปฏิบัติการวิชาชีพครู
0612111 วาดเส+น 1
2(1-2-3)
Drawing 1
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสนโดยเนนโครงสราง
รูปทรง สัดส9วน แสงเงา และการจัดองค0ประกอบภาพจากรูปทรง
เรขาคณิต วัตถุสิ่งของ หุ9นนิ่ง หุ9นปูนปลาสเตอร0 ทิวทัศน0 และการใช
เทคโนโลยีในการคนควาหาแนวทางการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงาน
ในสื่อร9วมสมัย
0612112 ศิลปะพื้นถิน่
2(2-0-4)
Folk Art
ศึกษาความเป[นมา ความสําคัญ แนวความคิด บริบทที่เกีย่ ว
กับศิลปะพื้นถิ่น และวิเคราะห0กระบวนการสรางสรรค0ผลงานศิลปะพื้นถิ่น
0612113 หลักองค#ประกอบศิลป•
2(1-2-3)
Composition of Art
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัตเิ กี่ยวกับทัศนธาตุ หลักการทาง
องค0ประกอบศิลป` หลักการของความเป[นเอกภาพ และสามารถวิเคราะห0
ผลงานไดอย9างเป[นระบบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- บูรณาการกับรายวิชาการวัดประเมินผล
เป[นรายวิชาใหม9 การสอนและการวัด
ประเมินผลทางศิลปศึกษา

0612111 วาดเส+น 1
3(1-4-4)
Drawing 1
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสนโดยเนนโครงสราง รูปทรง
สัดส9วน แสงเงา และการจัดองค0ประกอบภาพจากรูปทรงเรขาคณิต วัตถุสิ่งของ หุ9น
นิ่ง หุ9นปูนปลาสเตอร0 ทิวทัศน0 และการใชเทคโนโลยีในการคนควาหาแนวทางการ
เรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงานในสื่อร9วมสมัย

ปรับเพิ่มหน9วยกิต
- เนื่องจากรายวิชาวาดเสน 1 เป[นรายวิชา
ที่เนนการฝcกปฏิบัติ และปรับพื้นฐาน
เบื้องตนของนักศึกษาชั้นป=ที่ 1 เพื่อให
นักศึกษาไดฝcกปฏิบัติการวาดเสน
โครงสราง รูปทรง สัดส9วน แสงเงา และ
การจัดองค0ประกอบ ไดอย9างถูกตอง
- นําไปบูรณาการกับรายวิชาการถ9ายทอด
ศิลปะพื้นถิ่นและศิลปกรรมสูส9 ถานศึกษา
และชุมชน

ยกเลิก

0612112 หลักองค#ประกอบศิลป•
2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา
Composition of Art
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัตเิ กี่ยวกับทัศนธาตุ หลักการทางองค0ประกอบศิลป`
หลักการของความเป[นเอกภาพ และสามารถวิเคราะห0ผลงานไดอย9างเป[นระบบ

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 181 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0612114 วาดเส+น 2
2(1-2-3)
Drawing 2
บุรพวิชา : 0612111
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสน โดยเนนโครงสราง
สัดส9วน แสงเงา และกายวิภาคจากหุ9นปูนปลาสเตอร0 และแบบคนจริง
ครึ่งตัว และเต็มตัว ตลอดจนการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และการใชเทคโนโลยีในการคนควาแนวทางการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9
ผลงานในสื่อร9วมสมัย

0612115 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Art
คนควา ประวัติความเป[นมา โครงสรางรูปแบบและแนวคิด
ของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต9าง ๆ ตั้งแต9ศิลปะยุคก9อนประวัติศาสตร0ถึง
ปeจจุบัน วิเคราะห0รูปแบบตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบศิลปะในยุคสมัยต9าง
ๆ ที่สัมพันธ0กับบริบททางสังคม ศาสนา ปรัชญาความเชื่อในแต9ละยุคสมัย
และการนําไปใชเป[นพื้นฐานดานการคนควา วิจัย ดวยจริยธรรมทางวิชาการ
0612116 พื้นฐานการออกแบบ
3(2-3-4)
Introduction to Design
หลักการออกแบบเบื้องตน ส9วนประกอบการออกแบบ ที่ มา
แลกแนวคิดการออกแบบ การจัดองค0ประกอบในการออกแบบ ทฤษฎีสี
จิตวิทยาสี การเขียนแบบภาพดานภาพคลี่ ภาพสามมิติเพื่องานออกแบบ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
0612113 วาดเส+น 2
3(1-4-4) ปรับเพิ่มหน9วยกิตเนื่องจากวิชาวาดเสน 2
เป[นรายวิชาที่เนนการฝcกปฏิบัติและปรับ
Drawing 2
พื้นฐานของนิสิตชั้นป=ที่ 1 เพื่อใหนิสิตไดฝcก
บุรพวิชา : 0612111
ปฏิบัติการวาดเสน โครงสราง สัดส9วน แสง
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติพื้นฐานการวาดเสน โดยเนนโครงสราง สัดส9วน
เงากายวิภาคจากหุ9นปูนปลาสเตอร0และ
แสงเงา และกายวิภาคจากหุ9นปูนปลาสเตอร0 และแบบคนจริง ครึ่งตัว และเต็มตัว
แบบคนจริง ครึ่งตัว เต็มตัว ตลอดจนการ
ตลอดจนการใชเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหา และการใชเทคโนโลยีในการ
ใชเทคนิควิธี การที่เหมาะสมกับเนือ้ หาการ
คนควาแนวทางการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงานในสื่อร9วมสมัย
ใชเทคโนโลยีในการคนควาแนวทางการ
เรียนรู รวมทั้งการเผยแพร9ผลงานในสื่อ
ร9วมสมัยไดอย9างถูกตอง เหมาะสม
0612114 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา
History of Western Art
คนควา ประวัติความเป[นมา โครงสรางรูปแบบและแนวคิดของศิลปะ
ตะวันตกในยุคสมัยต9าง ๆ ตั้งแต9ศิลปะยุคก9อนประวัติศาสตร0ถึงปeจจุบัน วิเคราะห0
รูปแบบตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบศิลปะในยุคสมัยต9าง ๆ ที่สัมพันธ0กับบริบททาง
สังคม ศาสนา ปรัชญาความเชื่อในแต9ละยุคสมัย และการนําไปใชเป[นพื้นฐานดาน
การคนควา วิจัย ดวยจริยธรรมทางวิชาการ
0612241 พื้นฐานการออกแบบ
2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา
Introduction to Design
- เปลี่ยนเป[นรายวิชาเลือก และปรับลด
หลักการออกแบบเบื้องตน วิวัฒนาการ แนวคิดการออกแบบ
จํานวนหน9วยกิต
ส9วนประกอบการออกแบบ การจัดองค0ประกอบในการออกแบบ หลักทฤษฎีสีและ
จิตวิทยาการใชสีในการออกแบบ การเขียนภาพดาน ภาพคลี่ ภาพสามมิติ เพื่องาน
ออกแบบและสื่อการเรียนการสอนเบื้องตน

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 182 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0612211 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
History of Eastern Art
โครงสราง รูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะซีกโลกตะวัน
ออกในยุคสมัยต9าง ๆ โดยเนนงานศิลปะอินเดีย จีน ญี่ปุjน พม9า ชวาและ
ขอมและการนําไปใชเป[นพื้นฐานดานการคนควาวิจัยดวยจริยธรรมทาง
วิชาการ
0612212 ศิลปหัตถกรรมประยุกต#
2(1-2-3)
Applied Handicraft
ความเป[นมา แนวคิดและวิธีการในการสรางสรรค0รูปแบบศิลปหัตถกรรม
ทองถิ่น การประยุกต0รปู แบบและวิธีการใหเหมาะสมกับประโยชน0ใชสอบ
ในวิถีชีวิตปeจจุบันและฝcกออกแบบ
0612213 ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 1
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 1
ศึกษาประวัติความเป[นมาของจิตรกรรมและศิลปะภาพพิมพ0
เรียนรูทักษะพื้นฐานและทักษะการถ9ายทอดทางจิตรกรรมและกระบวน
การสรางศิลปะภาพพิมพ0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0612211 ประวัติศาสตร#ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4) คงเดิม
History of Eastern Art
โครงสราง รูปแบบและแนวคิดของงานศิลปะซีกโลกตะวัน ออกในยุค
สมัยต9าง ๆ โดยเนนงานศิลปะอินเดีย จีน ญี่ปุjน พม9า ชวาและขอมและการนําไปใช
เป[นพื้นฐานดานการคนควาวิจัยดวยจริยธรรมทางวิชาการ

เหตุผลการปรับปรุง

ยกเลิก

0612231 ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 1
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 1
ทักษะพื้นฐานทางจิตรกรรม ถ9ายทอดรูปทรง สี แสงเงา ปริมาตร และ
กระบวนการสรางศิลปะภาพพิมพ0 สามารถนําองค0ความรูทักษะทางดานจิตรกรรม
และภาพพิมพ0 แสดงสมรรถนะถ9ายทอดการ สราง สรรค0 บูรณาการจัดการเกิดผล
ต9อผูเรียนสู9ชั้นเรียน

ปรับคําอธิบายรายวิชา
- เพื่อใหรายวิชาทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับ
ครู 1 ของนักศึกษาชั้นป=ที่ 2 เป[นรายวิชาที่
ผูเรียนสามารถ นําองค0ความรูทักษะ
ทางดานจิตรกรรมและภาพพิมพ0 ไปบูรณา
การ ถ9ายทอดการสราง สรรค0 จัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได
0612214 ทฤษฎีสี
2(1-2-3) 0612115 สีในงานศิลปะ
2(1-2-3) - เปลี่ยนชื่อวิชา มีการเพิ่มเนื้อหาใน
รายวิชา
Color Theory
Color in Art
หลักการเกี่ยวกับทฤษฎีสีและการใชสี จิตวิทยาของสี
ทฤษฎีสีและการใชสี จิตวิทยาของสี บทบาทและความ สําคัญ ของสี - ปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนการสอน
บทบาทและความสําคัญของสีในงานศิลปะและฝcกปฏิบตั ิ
ในงานศิลปะยุคสมัยต9างๆ การใชสีของศิลป^นและฝcกปฏิบัติ

มคอ.2 ปริญญาตรี
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รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
0612215 ศิลปะร$วมสมัย
2(2-0-4) 0612212 ศิลปะร$วมสมัยและพัฒนาการศิลปะในประเทศไทย
2(2-0-4)
Contemporary Art
Contemporary Art and Development in Thai Art
ศึกษาวิเคราะห0ประเด็นที่น9าสนใจเกีย่ วกับงานศิลปะร9วม
วิเคราะห0ประเด็นทีน่ 9าสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะร9วมสมัยโดยเนนเนื้อหา
สมัย โดยเนนเนื้อหาที่สัมพันธ0กับปรัชญา แนวคิดและรูปแบบในการ
ที่สัมพันธ0กับปรัชญาแนวคิดและรูปแบบในการสรางสรรค0ศลิ ปะของศิลป^นใน
สรางสรรค0ศิลปะของศิลป^นในปeจจุบัน
ปeจจุบัน วิเคราะห0พัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย วิเคราะห0รูปแบบ เนื้อหา
วิธีการ แนวความคิดและปeจจัยทางสังคมที่ส9งผลต9อรูปแบบทางศิลปะ
0612216 เครื่องเคลือบดินเผา
2(1-2-3) 0612242 เครื่องป_Œนดินเผา
2(1-2-3)
Ceramic
Ceramic
ความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปe•นดินเผา วัตถุดิบ
ความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปe•นดินเผา วัตถุดิบและ
และเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงานเครื่องปe•นดินเผา ฝcกปฏิบัติการขึน้ รูป เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงานเครื่องปe•นดินเผา การขึ้นรูป การเผา และการตกแต9ง
การเผา การตกแต9งและการเคลือบผลิตภัณฑ0
0612217 ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 2
3(1-4-4) 0612232 ทัศนศิลป•เบื้องต+นสําหรับครู 2
3(1-4-4)
Visual Art Fundamentals for Teacher 2
Visual Art Fundamentals for Teacher 2
ศึกษาประวัติความเป[นมาของศิลปะไทยและประติมากรรม
ทักษะพื้นฐานลวดลายของศิลปะไทย และทักษะพื้นฐานระนาบ รูป
เรียนรูทักษะพื้นฐานของศิลปะไทยและประติมากรรมรวมถึงกระบวนการ ทรง ประติมากรรม รวมถึงกระบวนการถ9ายทอดทางศิลปะไทยและประติ มากรรม
ถ9ายทอดทางศิลปะไทยและประติมากรรม
สามารถนําองค0ความรูทักษะทางดานศิลปะไทยและประติมา กรรม แสดงสมรรถนะ
ถ9ายทอดการสรางสรรค0 บูรณาการจัดการเกิดผลต9อผูเรียนสู9ชั้นเรียน
0612218 พัฒนาการศิลปะในประเทศไทย
2(2-0-4)
Development in Thai Art
ศึกษาพัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย วิเคราะห0รูปแบบ
เนื้อหาวิธีการแนวความคิดและปeจจัยทางสังคมที่ส9งผลต9อรูปแบบทาง
ศิลปะ

ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับชื่อวิชา มีการเพิม่ เนื้อหาในรายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหรายวิชามี
ความสอดคลองกับเนื้อหาการเรียนการ
สอน

ปรับชื่อวิชา /ปรับเนื้อหาในรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
- เพื่อใหรายวิชามีความสอดคลองกับ
เนื้อหาการเรียนการสอน
ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อใหรายวิชา
ทัศนศิลป`เบื้องตนสําหรับครู 1 ของนิสิตชั้น
ป=ที่ 2 เป[นรายวิชาทีผ่ ูเรียนสามารถนําองค0
ความรูทักษะทักษะพื้นฐานทางดานศิลปะ
ไทย และทักษะพื้นฐานทาง ประติมากรรม
ไปบูรณาการ ถ9ายทอดการสรางสรรค0
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได

มคอ.2 ปริญญาตรี

- 184 รายวิชาหลักสูตรเดิม
0612219 ศิลปะบําบัด
3(1-4-4)
Art Therapy
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของศิลปะบําบัด
สําหรับครู การใชกระบวนการทางศิลปะเพื่อการบําบัด และฝcกออกแบบ
การใชกิจกรรมทางศิลปะเพื่อการบําบัด การเสริมสรางศักยภาพเด็กดาน
กาย จิตใจ และพัฒนาการ ดวยจริยธรรมและคุณธรรมต9อการจัดการ
เรียนรู การทํางานร9วมกัน
0612311 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ
2(2-0-4)
English for Art Teacher
ศึกษาและฝcกทักษะการพูด การอ9าน การเขียนภาษา
อังกฤษ อังกฤษสําหรับศิลปะ เพื่อใชในการถ9ายทอด แสดงความคิดเห็น
นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสรางสรรค0ทางศิลปะ
0612312 จิตรกรรม
3(1-4-4)
Painting
การสังเกตและถ9ายทอดจากแบบหุ9นนิ่ง ทิวทัศน0 คน และ
สัตว0 ตามระเบียบกฎเกณฑ0ของธรรมชาติและการสรางสรรค0เบื้องตน โดย
ใชกระบวนการสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค ฝcกปฏิบตั ิ และบูรณาการสูก9 าร
เรียนการสอน
0612313 ประติมากรรม
3(1-4-4)
Sculpture
การสรางสรรค0ประติมากรรมจากรูปทรงธรรมชาติ และการ
ปe•นภาพบุคคลลอยตัว กรรมวิธีการทําพิมพ0และการหล9อผลงาน ฝcกปฏิบัติ
และบูรณาการสู9การเรียนการสอน

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
0612213 ศิลปะบําบัด
2(2-0-4) ปรับลดหน9วยกิต
- ปรับลดหลักสูตร 5 ป= เป[นหลักสูตร 4 ป=
Art Therapy
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการของศิลปะบําบัดสําหรับครู การ จึงจําเป[นตองมีการปรับลดหน9วยกิตลง
ใชกระบวนการทางศิลปะเพื่อการบําบัด และฝcกออกแบบการใชกิจกรรม ทางศิลปะ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสกอ.
เพื่อการบําบัด การเสริมสรางศักยภาพเด็กดานกาย จิตใจ และพัฒนาการ ดวย
จริยธรรมและคุณธรรมต9อการจัดการเรียนรู การทํางานร9วมกัน
0612321 ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ
2(2-0-4) - ปรับรหัสวิชา
English for Art Teacher
การพูด การอ9าน การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะ เพื่อใชในการ
ถ9ายทอด แสดงความคิดเห็น นําเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสรางสรรค0
ทางศิลปะ
0612341 จิตรกรรม
3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา
Painting
การสังเกตและถ9ายทอดจากแบบหุ9นนิ่ง ทิวทัศน0 คน และสัตว0 ตาม
ระเบียบกฎเกณฑ0ของธรรมชาติและการสรางสรรค0เบื้องตน โดยใชกระบวนการสีนํ้า
สีนํ้ามัน สีอะคริลิค ฝcกปฏิบัติ และบูรณาการสู9การเรียนการสอน
0612344 ประติมากรรม
3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา
Sculpture
การสรางสรรค0ประติมากรรมจากรูปทรงธรรมชาติ และการปe•นภาพ
บุคคลลอยตัว กรรมวิธีการทําพิมพ0และการหล9อผลงาน ฝcกปฏิบัติ และบูรณาการสู9
การเรียนการสอน
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0612314 ภาพพิมพ#
3(1-4-4)
Printmaking
หลักการ กระบวนการการสรางศิลปะภาพพิมพ0ร9องลึก ภาพ
พิมพ0ตะแกรงไหม ฝcกปฏิบัติและบูรณาการสู9การเรียนการสอน
0612315 ศิลปะไทย
3(1-4-4)
Thai Art
ทฤษฎีและฝcกปฏิบัติ กระบวนการสรางสรรค0ศิลปะไทย
ลายไทย จิตรกรรมไทย ดวยการวิเคราะห0ผลงานจากอดีตเพื่อการสืบสาน
และสรางสรรค0การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0แบบบูรณา
การ
0612331 จิตรกรรมทิวทัศน#
2(1-2-3)
Landscape Painting
ศึกษาและฝcกปฏิบัตจิ ิตรกรรมทิวทัศน0 โดยเนนทัศนียวิทยา
ของรูปทรง สี ฝcกเขียนภายนอกสถานที่ดวยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม
0612332 ศิลปะลายรดน้ํา
2(1-2-3)
Thai Lacquer and Gilt
ศึกษาประวัติความเป[นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบและ
เทคนิควิธีการ ปฏิบตั ิการเขียนศิลปะลายรดน้ํา
0612411 การวิจัยทางศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Research of Art Education
ศึกษาและฝcกปฏิบัติการวิจัยทางศิลปะ การสังเคราะห0
งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน0ทางศิลปศึกษาการเขียนเคา
โครงวิจัยทางศิลปะตามความสนใจ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา

0612342 ภาพพิมพ#
Printmaking
หลักการ กระบวนการการสรางศิลปะภาพพิมพ0ร9องลึก ภาพพิมพ0
ตะแกรงไหม ฝcกปฏิบัติและบูรณาการสู9การเรียนการสอน
0612343 ศิลปะไทย
3(1-4-4) - ปรับรหัสวิชา
Thai Art
ทฤษฎีและฝcกปฏิบตั ิ กระบวนการสรางสรรค0ศลิ ปะไทย ลายไทย
จิตรกรรมไทย ดวยการวิเคราะห0ผลงานจากอดีตเพื่อการสืบสานและสรางสรรค0 การ
ใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0แบบบูรณาการ
ยกเลิก

ยกเลิก

0612311 การวิจัยทางศิลปศึกษา
2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา
Research of Art Education
การวิจัยทางศิลปะ การสังเคราะห0งานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน0ทางศิลปศึกษา การเขียนเคาโครงวิจัยทางศิลปะตามความสนใจ
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0612412 พหุศิลปศึกษา
3(1-4-4)
Multi – Art Education
ศึกษาคนควาและพัฒนาแนวคิด กระบวนการเรียนการสอน
และกิจกรรมพหุศลิ ปศึกษาที่เกี่ยวของกับพหุปeญญา ภูมิปญ
e ญาไทย ศิลปะ
หลังสมัยใหม9 ความสามารถพิเศษ และศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ศึกษาใน
เชิงบูรณาการ การเรียนรูร9วมกันในกลุ9มผูเรียน การใชเทคโนโลยีในการ
คนควาแนวทางการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนดานพหุศลิ ปศึกษา
และจริยธรรมในการอางอิงขอมูล
0612413 โครงงานสร+างสรรค#ศิลปศึกษา
6(0-18-0)
Creative Art Education Project
เสนอหัวขอโครงงานและปฏิบตั ิการสรางสรรค0ผลงานศิลปะ
ตามความสนใจเฉพาะบุคคล ฝcกวิเคราะห0 วิจารณ0ผลงานสรางสรรค0

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
0612411 พหุศิลปศึกษา
2(1-2-3) - ปรับรหัสวิชา
- ปรับจํานวนหน9วยกิต
Multi – Art Education
คนควาและพัฒนาแนวคิด กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพหุ
ศิลปศึกษาที่เกี่ยวของกับพหุปeญญา ภูมิปeญญาไทย ศิลปะหลังสมัยใหม9
ความสามารถพิเศษ และศิลปศึกษาเชิงแบบแผน ศึกษาในเชิงบูรณาการ การเรียนรู
ร9วมกันในกลุ9มผูเรียน การใชเทคโนโลยีในการคนควาแนวทางการเรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอนดานพหุศิลปศึกษา และจริยธรรมในการอางอิงขอมูล

0612412 ศิลปศึกษานิพนธ#
4(1-6-5) ปรับชื่อวิชาภาษาไทยใหสอดคลองกับ
คําอธิบายวิชา
Art Education Thesis
คนควา ศึกษาวิเคราะห0 สังเคราะห0องค0ความรูทางดานศิลปะ และ
กระบวนการในการสรางสรรค0ผลงานศิลปศึกษานิพนธ0เฉพาะบุคคล โดยนําองค0
ความรูทางดานศิลปศึกษานิพนธ0มาประยุกต0ใชในการถ9ายทอดจัดการเรียนรูใน
รายวิชาศิลปศึกษาทีต่ อบสนองต9อผูเรียนที่หลากหลาย ในบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน ภายใตการดูแลของอาจารย0ที่ปรึกษาเฉพาะดาน นําเสนอผลงานพรอม
เอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร9ต9อสาธารณะ
0612431 ศิลปะสื่อผสม
2(1-2-3) 0612243 ศิลปะสื่อผสม
2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา
Mixed Media Art
Mixed Media Art
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ กระบวนการสรางสรรค0ศิลปะสื่อผสมดวยวัสดุชนิด
ศึกษาทฤษฎีและฝcกปฏิบัติกระบวนการสรางสรรค0ศิลปะ
สื่อผสมดวยวัสดุชนิดต9าง ๆ ใหเกิดคุณค9าทางศิลปะ สื่อถึงเนื้อหา คุณค9า ต9าง ๆ ใหเกิดคุณค9าทางศิลปะ สื่อถึงเนื้อหา คุณค9าในความเป[นร9วมสมัยดวยสื่อ
ในความเป[นร9วมสมัย ดวยสื่อสรางสรรค0ต9าง ๆ สามารถสื่อสารถึงแนวคิด สรางสรรค0ต9าง ๆ สามารถสื่อสารถึงแนวคิดและกระบวนการทํางาน กรใชเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0แบบบูรณาการ
และกระบวนการทํางาน การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสรางสรรค0
แบบบูรณาการ
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0612432 การวิเคราะห#งานศิลปะ
2(2-0-4)
Analyzing Work of Art
ศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห0งานศิลปะโดยมุ9งเนนใน
ประเด็นแนวความคิดเทคนิคและวิธีการที่ใชในการสรางสรรค0และบริบท
ทางสังคมที่ปรากฏในผลงานศิลปะ

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
ยกเลิก

เหตุผลการปรับปรุง
- ปรับลดรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รายวิชาการวิจารณ0ศิลปะสําหรับครู

ไม$มี

0612142 สุนทรียศาสตร#สําหรับศิลปศึกษา
2(2-0-4) - เพิ่มเป[นรายวิชาเอกเลือก
Aesthetics for Art Education
ความหมาย ประวัติและความสําคัญของสุนทรียศาสตร0และปรัชญา
ของศิลปะที่สัมพันธ0กับมิติทางสังคม วัฒนธรรมและมนุษยศาสตร0

ไม$มี

0612214 คอมพิวเตอร#กราฟFกสําหรับศิลปศึกษา
2(1-2-3)
Computer Graphic for Art Education
คอมพิวเตอร0กราฟ^ก พิกเซล จุด เสน ระนาบ ระบบเอนาล็อค ระบบ
ดิจิทัล เนนการสรางและการตกแต9งภาพ 2 มิติ
0612244 ศิลปะสําหรับครูประถม
2(1-2-3)
Art for Elementary Teachers
การสรางสรรค0 กระบวนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับ
ครูประถมในโรงเรียน ที่เหมาะสมและบูรณาการกับวิชาทักษะทางดานศิลปะ
0612345 ศิลปะกับชุมชน
2(1-2-3)
Art and Community
บทบาทของศิลปศึกษาที่มีต9อชุมชนหรือสังคม ผ9านระบบการศึกษา
การวางแผน การจัดกิจกรรม และการมีส9วนร9วมของชุมชน

ไม$มี

ไม$มี

- เพิ่มรายวิชาที่พัฒนาทักษะดาน
คอมพิวเตอร0กราฟ^กซึ่งมีความจําเป[น
สําหรับครูศลิ ปะ
- เพิ่มเป[นรายวิชาเอกเลือก

- เพิ่มเป[นรายวิชาเอกเลือก
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ไม$มี

ไม$มี

ไม$มี

รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง

เหตุผลการปรับปรุง
2(1-2-3) - เพิ่มเป[นรายวิชาเอกเลือก

0612346 ภูมิป_ญญาใต+
Southern Wisdom
วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ รูปแบบ เนื้อหา
วิธีการสรางสรรค0ที่เกิดจากภูมิปญ
e ญาทองถิ่นภาคใต และการพัฒนาภูมิปeญญาใต
0612347 นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาเอกเลือก
Teaching Innovation of Art Education
หลักการ แนวคิด การจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู วิธีการเกีย่ วกับนวัตกรรมการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี การทด ลอง
ในสถานการณ0จําลองและสถานการณ0จริง
0312331 การถ$ายทอดศิลปะพื้นถิน่ และ
3(2-2-5) - เพิ่มเป[นรายวิชาในหมวดบูรณาการการ
ศิลปหัตถกรรมสู$สถานศึกษาและชุมชน
เรียนรู
Folk Art and Handicraft, Local Wisdom to
Educational Institution and Communities
แนวความคิด ความสําคัญ คุณค9า รูปแบบศิลปะพื้นถิ่นและ
ศิลปหัตถกรรม หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรูศิลปะ เพื่อสรางคุณค9า เพิ่มมูลค9า
ของศิลปะพื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรมสําหรับผูเรียนและชุมชน การนําความรูศิลปะ
พื้นถิ่นและศิลปหัตถกรรม สู9ชั้นเรียนโดยการสรางสรรค0 การจัดการเรียนรูศิลปะพื้น
ถิ่นและศิลปหัตถกรรม

- 189 -

มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ง
ข+อบังคับคุรุสภาว$าด+วยมาตรฐานวิชาชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
ในส่วนของวิชาชีพครูเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการศึกษาของชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๑) และ (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖๑ คุรุสภาโดยได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิย ามค าว่า “มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิ ชาชีพ ”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” และ “มาตรฐานการปฏิบัติตน” ในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ความรู้
และประสบการณ์ในการจัด การเรียนรู้ หรือการจัด การศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้”
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนามาซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ ครู ต้ อ งมีคุ ณวุ ฒิไม่ ต่ากว่าปริญ ญาตรี ท างการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานความรู้ ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(2) จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา และจิ ต วิ ท ยาให้ ค าปรึ ก ษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน หลั ก สู ต ร ศาสตร์ ก ารสอน และเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล
ในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) มาตรฐานประสบการณ์ วิ ช าชี พ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากาหนด”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕56
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู
(1) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
(2) ประพฤติต นเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
(3) ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
(4) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
(5) พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(ข) การจัดการเรียนรู้
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
(2) บู ร ณาการความรู้แ ละศาสตร์ การสอนในการวางแผนและจั ด การเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

(3) ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็ นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
(4) จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
(5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
(๑) ร่ ว มมื อ กับผู้ ป กครองในการพั ฒนาและแก้ปัญ หาผู้ เรี ย นให้มีคุ ณลั กษณะ
ที่พึงประสงค์
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
(3) ศึ ก ษา เข้ า ถึ ง บริ บ ทของชุ ม ชน และสามารถอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(๔) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 7 ข้อบังคับฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับและผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก จ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร#และสาขา
ศึกษาศาสตร# (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.2562

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. 2562
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดให้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปจัดทา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ การจัด ทาหลักสูต รหรือปรับปรุงหลักสูต รระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
๑. ชื่อสาขา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๔ กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๑.๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๗ กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๑.๘ กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๑.๙ กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๑๐ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑.๑๑ กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑.๑๒ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑.๑๓ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑.๑๔ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑.๑๕ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑.๑๖ กลุ่มสาขาวิชาทางการศึกษาอื่นๆ ที่อาจมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอื่นๆ
เพิ่มเติมในอนาคต
รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก
การระบุชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้
กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎี กาหรือสถาบั นอุด มศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยปริญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙

๑

มคอ.๑
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒ นาครูประจาการและนอกประจาการให้ มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง
และคนดี มี ขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับ ปรุงพัฒ นา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิ ตบัณฑิตครู
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง กระทบ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ
ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. ๑) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้าซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า
ในการผลิ ตบั ณ ฑิตวิช าชี พ ครู ตลอดจนการระดมความคิ ดและประสบการณ์ ของผู้ เกี่ยวข้องในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. ๑) นี้อยู่ภายใต้หลักการสาคัญหลายประการ
ได้แก่ ๑) แนวคิดของการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ
มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน ๒) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน ๓) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู
มี อิ ส ระในการสร้ างหลั ก สู ต รผลิ ต ครู ที่ เหมาะสมกั บ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสภาพบริบ ทเชิ งพื้ น ที่ ข องสถานศึ ก ษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้าง
หลั กสู ต รให้ มีค วามยื ดหยุ่ น และสะท้ อนอัตลั กษณ์ ของผู้ เรียน ๔) การส่ งเสริม การจัด ท าหลั ก สู ตรรายวิช า
ที่ทัน สมัย ตามสากล มีก ารจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่ อ เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้ องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
๕) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และ
๖) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๑ มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การพัฒนาความรู้สึก
ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
๔.๒ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู แ ละยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิชาชี พครู ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามอุ ดมการณ์ ความเป็ นครูด้ วยความรัก ศรัทธา ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
๒

มคอ.๑
๔.๓ เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.๔ เป็น ผู้ร่วมสร้างสรรค์น วัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถคิดวิเคราะห์
การคิดขั้นสู ง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒ นธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔.๕ เป็น ผู้มีค วามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจ กรรม วางแผนและจั ดการเรีย นรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบั นดาลใจและส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการจั ดการเรียนรู้แบบบู รณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่ อพั ฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการ แก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
๔.๖ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและจิตสานึก
สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา
และดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง
รู้ถูก รู้ ผิ ด รู้ ช อบ ชั่ว ดี กล้ าปฏิ เสธและต่อ ต้านการกระท าที่ ไม่ ถูก ต้อง เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๕.๑.๒ มีจิ ต อาสา จิ ตสาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รับ ผิ ด ชอบและซื่ อ สั ต ย์
ต่อ งานที่ ได้ รั บมอบหมายทั้ งด้ านวิชาการและวิชาชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อเนื่ อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕.๑.๓ มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
๕.๑.๔ มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ ปั ญ หาทางคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ วยความถูก ต้องเหมาะสมกับ สั งคม การทางานและสภาพแวดล้ อ ม
โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๓

มคอ.๑
๕.๒ ด้านความรู้
๕.๒.๑ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พั ฒ นาการ จิ ต วิท ยาการเรี ย นรู้ เพื่ อ จั ดการเรีย นรู้แ ละช่ว ยเหลื อ แก้ ไขปั ญ หา ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น
หลั กสู ตรและวิท ยาการการจั ดการเรีย นรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบู ร ณาการความรู้ กั บ การปฏิ บั ติ จ ริ งและการบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ อาทิ การบู รณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้
๕.๒.๒ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
๕.๒.๓ มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเท่ าทั น กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิดปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
๕.๒.๔ มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ตามมาตรฐาน
๕.๒.๕ ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๕.๓.๑ คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
๕.๓.๒ สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
๕.๓.๓ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรีย นรู้ของผู้ เรีย นและพัฒ นาผู้เรียนให้ เป็นผู้ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม

๔

มคอ.๑
๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
๕.๔.๒ ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๓ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ เรีย น ต่ อ ผู้ ร่ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕.๔.๔ มี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี ค วามเข้ ม แข็ งและกล้ าหาญทางจริย ธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๕.๕.๑ มีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การสั งเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
๕.๕.๒ สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
๕.๕.๓ ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล หรื อความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพิ นิจที่ดี
ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
๕.๖ ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๕.๖.๑ สามารถเลื อกใช้ป รัช ญาตามความเชื่อในการสร้างหลั กสู ตรรายวิช า การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
๕.๖.๒ สามารถในการน าความรู้ท างจิต วิท ยาไปใช้ ในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็ น รายบุ ค คล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
๕.๖.๓ จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์ จริง ส่งเสริมการพัฒ นาการคิด การทางาน การจัดการ
การเผชิญ สถานการณ์ ฝึกการปฏิบั ติให้ ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
๕.๖.๔ สร้ างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรียน แหล่ งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
๕
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สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
๕.๖.๕ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
๖. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
คุรุสภา
๗. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิ ชาชีพครูและ
วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๒.๑ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๑.๑ เรียนทั้งภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเอก และวิชาเอก – โท มีดังนี้
๒.๒.๑ วิชาเอก แบ่งเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑) วิช าเอกเดี่ยว ให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต และให้ ผู้ เรียนเลื อกเรียน
ในรายวิ ช าที่ เสริ ม สร้ างสมรรถนะและศั กยภาพความลุ่ ม ลึ ก ในวิ ช าเอกอี ก
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒) วิชาเอกคู่ ให้เรียนไม่น้ อยกว่าวิชาเอกละ ๔๐ หน่วยกิต (รวมแล้วไม่น้อยกว่า
๘๐ หน่วยกิต)
๒.๒.๒ วิชาเอก-โท กาหนดจานวนหน่วยกิตให้เรียน ดังนี้
๑) วิชาเอก ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต
๒) วิชาโท ให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรโปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่และวิชาเอก-โท มีดังนี้
๑. โปรแกรมวิชาเอกเดี่ยว หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๒. โปรแกรมวิชาเอกคู่
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๓. โปรแกรมวิชาเอก-โท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาต้องเรียนวิชาเอก
จากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรืออย่ างน้ อยดารงตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการในสาขาวิช านั้ น เพื่ อสร้างความ
เข้มแข็งเชิงเนื้อหาสาระวิชาแก่นิสิต/นักศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิต่อไป
๖
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๘. เนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
การกาหนดเนื้ อหาสาระส าคัญ ของสาขาวิช าครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ต้องให้ ความส าคัญ
กับการออกแบบหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาครู วิชาในสาขาวิชาเอก/โท และมีการออกแบบหลั กสูตร
ที่เน้นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสาระของหลักสูตรต้องมีการศึกษาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒ นาครูจากบทเรี ยนที่ผ่ านมาของประเทศและบทเรียนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการผลิตครู
หลักสูตรผลิตครูต้องมีจุดเน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาเอก/โทที่ทันสมัย และมีทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีทักษะการสะท้อนคิด (reflection skills)
ที่เป็นสมรรถนะสาคัญในการสร้างประสิทธิผลของการทางานโดยใช้ชุมชนทางวิชาชีพครูในโลกการทางานจริง
นอกจากการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดสาคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทที่ าให้ผู้เรียน
มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถทางานได้ในทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพื้นที่ การบริหารจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ จึงต้องอิงการทางานแบบร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนให้มีมีเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วม
๘.๑ กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรู้
ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสู ตรรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและสภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน
กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑) ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
๔) หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
๖) การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
๗) การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๘) ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๘.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๓ กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ให้สถาบันการศึกษากาหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการ
เป็ น การเฉพาะหรืออาจบริห ารจัดการให้ บู รณาการกับ การเรียนการสอนในรายวิช าต่างๆ เพื่ อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ
๑) กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู
๒) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๗
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๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

๘.๔ สาขาวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มี หลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชา
และหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตลอดจนจัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท )ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน รายละเอียดสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดูที่เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี)
๘.๕ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้
อย่ างกว้า งขวาง เข้ าใจ และเห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง ผู้ อื่ น สั งคม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
ในการจัดการศึกษาหมวดวิช าศึกษาทั่ วไปให้ ดาเนิน การตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙.๑ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้
และสื่ อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
๘
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
Team-based Learning
Workplace-based Learning
MOOC (Massive Open Online Course)

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ตามสภาพจริง วิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัด
และประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและ
ประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทาให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูล
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา
โดยมีกลยุ ท ธ์ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ ง ๖ ด้านคือ ๑) ด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม
๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี และ ๖) ด้ า นวิ ธี วิ ท ยาการ
จัดการเรียนรู้ อาทิ
(๑) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ
(๒) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
(๓) การประเมินกรณีศึกษา
(๔) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ
๙

มคอ.๑
(๕) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
(๖) การวัดผลภาคปฏิบตั ิ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน รายงานการศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
(๗) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
๑๐.๒ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา
๑๐.๓ สถานศึ ก ษาที่ รั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ก ารสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะด้ านหรือ วิช าเอก
มีการประเมินนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภากาหนด
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบและกลไกการผลิต
๑๑.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ
ที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้กาหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาในสถาบันและระหว่างสถาบันสามารถกระทาได้ โดยให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อแนะนาเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาตามประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อบังคับของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓ มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมินศาสตร์
วิชาชีพครูตามที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้
ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยี
และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการท างานวิจั ย และวัด ประเมิ น ทั ก ษะการร่ ว มมื อ สร้ างสรรค์ รวมแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐ ชั่วโมง และ
๑๐
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๒) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า ๑ ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิ ชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป และ
๓) ผู้ส อนที่รับ ผิดชอบรายวิช า จะต้องมี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับรายวิช าที่ส อนและมี
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิช าที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย ๓ บทความ
ภายใน ๕ ปีย้อนหลัง และ
๔) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี
กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์
การสอนอย่างน้อย ๑ ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. ๑ นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ ๒ – ๔
๑๒.๒ บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ และมี ความรู้ความสามารถ
ทักษะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
๑๓. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๓.๑ คณาจารย์ใหม่
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๓) การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิ จัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
๔) การจัดให้เป็น ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
คุณวุฒิและการแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
๑๓.๒ คณาจารย์ประจาการ
๑) การพั ฒ นาด้ านการเรี ย นการสอน เช่ น การอบรมความรู้จากหน่ ว ยงานภายในและ
หน่ วยงานภายนอก รวมทั้ งการประชุมสั มมนาวิช าการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดทาผลงานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ
๓) การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม การจั ด เงิ น ทุ น เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
๔) การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ

๑๑
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๑๔. สถาบันผลิตและพัฒนาครู ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔.๑ สถาบันผลิตและพัฒนาครูหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตครู
ต้องมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครู
๑๔.๒ หน่ ว ยงานที่ เป็ น สถาบั น การผลิ ต และพั ฒ นาครู ต้ อ งก าหนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
มีแผนกลยุทธ์และมีบทบาท หน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก
๑๔.๓ กรณีมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครูเป็นภารกิจหลัก เปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาก่อนที่ มคอ.๑ ฉบับนี้ประกาศใช้ให้
สามารถดาเนิ น การต่อไปได้ โดยให้ ส ถาบั น ผลิตและพัฒ นาครูที่ มีห น้าที่ โดยตรงในการผลิ ตและพั ฒ นาครู
เป็นภารกิจหลักเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู
๑๔.๔ สถาบันผลิตและพัฒนาครูต้องมีทรัพยากรเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
๑) ห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๒) ห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่ อ การสอน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษา ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จาเป็นตามหลักสูตรวิชาเอก
ที่เปิดสอน
๓) การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์
๔) ห้องสมุด ที่ป ระกอบไปด้วยสื่ อต่างๆ เช่น ตาราเรียน หนังสื อ วารสาร โสตทัศนวัส ดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ
มีความทันสมัย มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
๕) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างหน่วยงานที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยงและ/หรือ
ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติ
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับประสบการณ์
การทางานในสถานศึกษา (Work Integrated Learning: WIL) อย่างหลากหลาย
๖) มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน
๗) ทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๑๔.๕ สถาบันผลิตและพัฒนาครูมีกลไก ระบบการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู/อาจารย์ให้ได้ผู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู/อาจารย์
๑๕. การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับกฏกระทรวงและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีระบบการประกันคุณภาพ ๓ ระดับ คือ
ระดับสถาบันการศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิช าชี พ ครู โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ต ร การประกัน ผลลั พ ธ์ด้ านผู้ เรีย น
๑๒
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การประกันคุณภาพอาจารย์ การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สื่อ ทรัพยากร และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนของผู้เรียน
ทั้งนี้ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้
ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละปีซึ่งระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันหรืออาจใช้ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเป็นตัวอย่าง
สถาบันสามารถกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามจุดเน้นได้ และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ให้สถาบันกาหนดเกณฑ์
ขั้นต่าของทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และบริบทของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของการใช้ครูของประเทศ
ให้สถาบันจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ ขั้น ต่าตามที่ส ถาบั น กาหนด และกาหนดอัต ราส่ ว นร้อยละของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึก ษาซึ่งมี ทัก ษะ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หากผล
การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่าอัตราส่วนร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่สถาบั นกาหนด ให้ สถาบันรายงานกระบวนการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ตามแนวทางที่เหมาะสม
ในปีที่ ๕ ของวงรอบการใช้หลักสูตร ให้สถาบัน/หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่าของภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกาหนดอัตราส่วนร้อยละ
ของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามที่ หลักสูตรกาหนด เพื่อใช้
ในการกากับ ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในการปฏิบัติงานจริง
ให้ ส ถาบั น กาหนดเป้ าหมายระยะยาว โดยระบุ ระยะเวลา (จานวนปี ) ที่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุ กคน
มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าตามนโยบายของรัฐบาล
๑๖. การนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดปรัชญาการศึ กษา
ที่เป็นฐานการจัดการเรียนรู้ เช่น ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (progressivism) แบบปฏิรูปนิยม
(re-constructionism) และอัตถิภาวนิยม (existentialism) ซึ่งต้องเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา
ตัวอย่างแนวคิดปรัชญาสาหัรบการจัดการศึกษา มีดังนี้
๑๖.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications)
๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน เพื่อดาเนินการ
พัฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานคุณ วุฒิ โดยมีหั วข้ อของหลั กสู ต รอย่างน้ อยตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบ มคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)
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๒) การพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ ๑) นั้น ในหัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นแล้ว สถาบันฯ อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯ ต้องการ
ให้บั ณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีคุณ ลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณ ฑิตระดับคุณ วุฒิ เดียวกันของ
สถาบันฯ อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่ จะรับบัณฑิตเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๒ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๓
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูต ร ซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกาหนดระบบและกลไกของการจัดทาและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน
๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ งสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ ให้ เปิ ด สอนแล้ ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) สถาบั น อุดมศึกษาต้องพัฒ นาอาจารย์ทั้งด้านวิช าการ ทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ กาหนดอย่างต่ อ เนื่ อง โดยมี การประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาอาจารย์
อย่างชัดเจน
๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เพียงพอ
ที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๔) สถาบั น อุดมศึกษาต้องจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการส่ งเสริมพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยและอังกฤษของผู้สอนและผู้เรียนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และเพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม ประเมิน และส่งเสริมอาจารย์และนิสิต/นักศึกษาให้สามารถสื่อสารได้ในโลก
ปัจจุบันและอนาคต
๕) สาหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาเอกเดี่ยว ให้หลักสูตรจัดทารายวิชาบังคับสาหรับ
กลุ่มวิชาเอกจานวน ๔๐ หน่วยกิต และจัดทากลุ่มรายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนหรือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้อย่างอิสระทั้งจากในหน่วยงาน ในสถาบันหรือนอกสถาบันตามความสนใจ อีกจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต
๑๔

มคอ.๑
ทั้งนี้ การเลือกเรียนรายวิชาเลือกต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้รายวิชา
ที่เลือกเรียนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอกอย่างแท้จริง
๖) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชี พครู สถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิต /นักศึกษา ได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครู และเพิ่มระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้นตามลาดับจนถึงปีสุดท้าย
ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ประสบการณ์
ด้านการสอนเท่ านั้ น ทั้ งนี้ สถาบั น ควรมี ความร่ว มมื อกั บ สถานศึก ษาที่ เป็ นหน่ ว ยปฏิ บั ติ การสอนท าแผน
การปฏิบัติการสอนของนิสิต/นักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูจะสามารถทาหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบอาชีพครู
ในสถานศึกษา
๑๖.๖ การจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (Field Experience Report) และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
(Program Report)
๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา และประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่สอน
การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
ประจาภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๕ (รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตาม มคอ.๖ และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ให้ จัดทารายงานในภาพรวมประจาปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจาเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระทาได้ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม มคอ.๗ (รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร)
๒) การพัฒ นาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒ นาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
การเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ให้เป็นไปตามการกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕
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เอกสารแนบท้าย มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)
กลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา
สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมีสาขาวิชา
(วิชาเอก วิชาโท)อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่มสาขาวิชาและหลักสูตร
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียดหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจน
จัดการศึกษาเป็น สาขาวิชา(วิชาเอก วิชาโท)ได้อย่างอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ใน มคอ.๑ ตามบริบทและศักยภาพของสถาบัน กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ มีดังนี้
๑. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒. กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๔. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
๗. กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา
๙. กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๑๑. กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
๑๒. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
๑๓. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อชุมชน
๑๔. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
๑๕. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอย่างสาขาวิชาและตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้สาขาวิชา ดังนี้
๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีค วามรู้ความเข้าใจในแนวคิด ปรัช ญาการศึกษาและจิต วิท ยาเพื่ อพัฒ นาเด็กเล็ ก การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่ อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย โภชนาการและ
การจัดโภชนาการสาหรับเด็ก ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้าน
และสมดุล สนใจเรียนรู้และกากับตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ

๑๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ทฤษฎี หลักการการศึกษาปฐมวัย
๒) จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
๓) การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
๔) การพัฒนาความคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
๕) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดระบบนิเวศน์ของ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๖) โภชนาการและการจัดโภชนาการสาหรับเด็ก
๗) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาพิเศษสาหรับเด็กปฐมวัย
๘) เทคโนโลยีและการวัดและประเมินผลสาหรับเด็กปฐมวัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๙) งานวิจัยและนวัตกรรมทางเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐) ความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๑) การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กวัย
ประถมศึกษา มีความรู้พื้นฐานสาหรับ การสอนเด็กวัยประถมศึกษาและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้นักเรียนประถมศึกษาค้นพบศักยภาพของ
ตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาให้รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสมรรถนะทางภาษา
การคานวณ เทคโนโลยีดิจิตัล ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็นผู้มีเหตุผล มีนิสัยและ
สุขภาพที่ดี แยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ มีสุทรียภาพในความงามรอบตัว มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการประถมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การประถมศึกษา และการศึกษาเด็ก
๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษาและการวิเคราะห์ผู้เรียน
๓) ภาษาไทยสาหรับครู
๔) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
๕) คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
๑๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมเข้าจังหวะสาหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษสาหรับเด็ก
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาค่านิยมและคุณธรรม จริยธรรม
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือสาหรับผู้เริ่มเรียน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (การฟัง พูด อ่านและเขียน)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสเต็มศึกษา (การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ด้านตัวเลข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสังคมและประสบการณ์ชีวิต
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย ดนตรี กีฬาและศิลปะ และวัฒนธรรม
ละคร วรรณกรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก

๓. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ แ ละตั วอย่า งสาขาวิช า/ข้อเสนอสาระความรู้ กลุ่มสาขาวิช าวิชาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางภาษาไทย สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษาไทยและเลือกใช้วิธี/รูป แบบการสอนภาษาแบบต่างๆ ที่เน้นทักษะสั มพันธ์และวรรณคดี/
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการรู้หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน
และการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถทาวิจั ยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาไทย
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักภาษา
(๑.๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
(๑.๒) ระบบเสียง ระบบคา ประโยค
(๑.๓) อรรถศาสตร์
(๑.๔) ฉันทลักษณ์
(๑.๕) ลั กษณะโครงสร้ างของภาษาต่ างประเทศ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาไทย เช่ น ภาษาบาลี
สันสกฤต เขมร ฯลฯ
(๑.๖) วิวัฒนาการภาษาไทย

๑๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) วรรณคดี วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย
(๒.๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมทางการศึกษา
วรรณกรรมทางศาสนา บทละครไทยฯลฯ
(๒.๒) วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมกับภาษา และ
วรรณคดี
๓) ทักษะการใช้ภาษา
(๓.๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย
(๓.๒) ทักษะ ศิลปะและวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
(๓.๓) พลั งภาษา (ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ต่ างๆ) เช่ น การพู ดในโอกาสต่ างๆ
การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ การพูดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
(๓.๔) ร้อยแก้วและร้อยกรองเพื่อสร้างสุนทีรยภาพทางภาษา
(๓.๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคาประพันธ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
(๓.๖) ทักษะการคิดและการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจาวันและ
ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๓.๗) การใช้ภาษาเพื่อวิชาการและวิชาชีพ
๔) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
(๔.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
(๔.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย
(๔.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ มีทักษะทางภาษา วัฒนธรรม วรรณคดี การแปลภาษา
ต่างประเทศสามารถออกแบบและจั ด การเรียนรู้ภ าษาต่ างประเทศ โดยใช้ ค วามรู้ความเข้าใจโครงสร้ าง
ภาษาต่างประเทศและเลือกใช้ วิธี/รูปแบบการสอนภาษาแบบต่าง ๆ ที่เน้นทักษะสัมพันธ์ เพื่อพัฒ นาการรู้
หนังสือและวิจารณญาณในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนได้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ภ าษา
ต่างประเทศ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๑) การจัดการเรียนรู้หลักภาษาต่างประเทศ
(๑.๒) การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
(๑.๓) การจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมต่างประเทศ

๑๙

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๒) ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
(๒.๑) แนวคิดพื้น ฐานทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Language)
โดยเฉพาะคุณสมบัติของภาษา วัจนะภาษา ระบบหน่วยเสียง (Phonological System)
ระบบหน่ วยคา (Morphological System) วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ (Syntactic
and Semantic System)
(๒.๒) แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์
(๒.๓) พื้นฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์
๓) วัฒนธรรม
(๓.๑) วัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย (Target Culture)
(๓.๒) วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
(๓.๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
๔) วรรณคดี
(๔.๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบื้องต้นในยุคสมัยต่างๆ จนถึงร่วมสมัย
(๔.๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ
๕) การแปลภาษาต่างประเทศ
๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้างนามธรรม
ที่ถูกกาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงและปริภูมิมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้
และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่า นการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้คณิคศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา (วิชาเอก)
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จานวนและการดาเนินการ
๒) การวัด
๓) เรขาคณิต
๔) พีชคณิต
๕) สถิติและความน่าจะเป็น
๖) แคลคูลัส
๗) ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของเนื้อหาคณิตศาสตร์

๒๐

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ สามารถติดตามและ
รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทาวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(๑.๑) คณิตศาสตร์
(๑.๒) ฟิสิกส์
(๑.๓) เคมี
(๑.๔) ชีววิทยา
๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๒.๑) วิทยาศาสตร์โลก
(๒.๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(๒.๓) ดาราศาสตร์
(๒.๔) ไฟฟ้าและพลังงาน
(๒.๕) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชาฟิสิกส์
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟิสิกส์
(๒.๑) คณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับฟิสิกส์
(๒.๒) กลศาสตร์
(๒.๓) อุณหพลศาสตร์
(๒.๔) คลื่น
(๒.๕) พลังงาน
(๒.๖) ไฟฟ้า แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์
(๒.๗) ฟิสิกส์ยุคใหม่
(๒.๘) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับฟิสิกส์
๒๑

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
 สาขาวิชาเคมี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี
(๒.๑) เคมีอินทรีย์
(๒.๒) เคมีอนินทรีย์
(๒.๓) เคมีวิเคราะห์
(๒.๔) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเคมี
 สาขาวิชาชีววิทยา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา
(๒.๑) พฤษศาสตร์
(๒.๒) พันธุศาสตร์
(๒.๓) จุลชีววิทยา
(๒.๔) สัตววิทยา
(๒.๕) นิเวศวิทยา
(๒.๖) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
๒) ความรู้เฉพาะสาขาเทคโนโลยี
(๒.๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๒.๒) หลักการคิดเชิงคานวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคานวณ ฟังชั่น
(๒.๓) การออกแบบ เทคโนโลยี การวางแผน และการด าเนิน การ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย
(๒.๔) การใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอปพลิเคชัน การเขียนโปรแกรม
(๒.๕) เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ การใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ และสมองกล
(๒.๖) การสื บ ค้ น การรวบรวม การวิ เคราะห์ การประมวลผล การเลื อ กใช้ แ หล่ งข้ อ มู ล
ประเมินและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(๒.๗) ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงงาน
(๒.๘) การนาแนวคิดเชิงคานวณไปพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ธุรกิจและบริการ
(๒.๙) การเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
(๒.๑๐) วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การรู้เท่าทัน
(๒.๑๑) กฎหมายคอมพิวเตอร์และการใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

๒๒

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระสั งคมศึ ก ษา ความรู้ ความเข้ าใจ
ในการดารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น
ยอมรั บ ในความแตกต่ าง รู้จั กการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึ กร่วมที่ ดีและมีทั ศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ
บ้านเมือง มีคุณ ธรรม จริยธรรม การปฏิบั ติตนตามหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชี วิ ต อย่ างมี คุ ณ ภาพและร่ ว มสร้ า งสั งคมที่ มั่ งคั่ งและยั่ งยื น อย่ างสร้า งสรรค์ ตลอดจนเป็ น พลเมื อ งดี ข อง
ประเทศชาติและสังคมโลก
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความความรู้ อาทิ
๑) ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
(๑.๑) ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๓) การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
(๑.๔) พุทธจริยศาสตร์และจริยศาสตร์แห่งศาสนาอื่นๆ
(๑.๕) ศาสนาเปรียบเทียบหรือศาสนาสากล
๒) ประวัติศาสตร์
(๒.๑) ประวัติศาสตร์ไทย
(๒.๒) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(๒.๓) ประวัติศาสตร์สากล
(๒.๔) วิธีการทางประวัติศาสตร์
๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
(๓.๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
(๓.๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ
(๓.๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่
(๓.๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร
๔) รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(๔.๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
(๔.๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
(๔.๓) การเมืองการปกครองไทย
๒๓

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
๕) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(๕.๑) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
(๕.๒) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
(๕.๓) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่/ยุคดิจิทัล
๖) เศรษฐศาสตร์
(๖.๑) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
(๖.๒) เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
๗. ผลลัพธ์ การเรียนรู้ และตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
และนันทนาการ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ
มีพัฒ นาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติและพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกกาลังกายและปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียนมีความ
ตระหนั ก รู้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ด านสุ ข ภาพจนเปน กิ จ นิ สั ย มี สุ ข ภาวะที่ ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาสุขศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
(๑.๑) ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
(๑.๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
(๑.๓) การปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
(๑.๔) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ
๒) เพศศึกษา
(๒.๑) อารมณความรูสึกทางเพศ
(๒.๒) สุขปฏิบัติทางเพศ
(๒.๓) การสรางและการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
(๒.๔) การตั้งครรภ์และการป้องกัน
๓) โรค โรคติดต่อและการปองกันโรค
๔) อาหาร ยาและการบริการสุขภาพ
(๔.๑) ยารักษาโรค
(๔.๒) สารเสพติด
(๔.๓) ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด
(๔.๔) ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพและการเลือกบริโภค
๒๔
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๕) สวัสดิศึกษา
(๕.๑) อุบัติเหตุ
(๕.๒) ความปลอดภัยในชีวิต และการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยในชีวิต
(๕.๓) การปฐมพยาบาล
(๕.๔) การปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
(๕.๕) ความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน
๖) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
(๖.๑) การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการดูแล
๗) โครงการสุขศึกษาและโครงการสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 สาขาวิชาพลศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากาย ใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความมีน้าใจนักกีฬา โดยใช้กีฬา
และออกกาลังการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ ปรัชญา หลักการ การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
๒) การออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล
๓) ระบบการทางานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
๔) วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการเคลื่ อนไหวร่างกาย
การออกกาลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา
๕) การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการเล่นกีฬา
๖) การเขารวมกิ จกรรมกี ฬา การปฏิ บัติ ตามกฎ กติกา ระเบี ยบ และขอตกลงในการเข้ าร่วมและ
การประยุกต์ใช้
๗) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง
๘) การส่งเสริมการออกกาลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา
(๘.๑) การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสาหรับผู้เรียน
(๘.๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียน
(๘.๓) การจั ด โครงการ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ าแก่ ผู้ เรี ย น
ทั้งที่ปกติและมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
(๘.๔) โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 สาขาวิชานันทนาการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ทางนันทนาการและการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
๒) การทางานของระบบตางๆของรางกายและความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
๓) การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ เวลาว่างและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยซน์
๔) กิ จ กรรมนั น ทนาการประเภทต่ างๆ ส าหรับ คนวัย ต่ างๆ และการประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิต จริ ง
และการทางาน
๕) ผู้นานันทนาการและการบริหาร จัดการนันทนาการ
๖) นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๕
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๗) สุขภาพกายและสุขภาพจิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพ
๘) นัน ทนาการในชุมชน ภูมิปั ญญา วัฒ นธรรม บริบทชุมชน ความเป็นไทย และการอนุรักษ์
แหล่งนันทนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน
๙) ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
๑๐) นันทนาการในโรงเรียน
(๑๐.๑) การออกแบบกิ จ กรรมนั น ทนาการในหลั ก สู ต ร เสริ ม หลั ก สู ต ร นอกหลั ก สู ต ร
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๑๐.๒) โครงการและกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
๘. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิชาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
และนาฏศิลป์ศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรี ย นความรอบรู้ ในหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อหาวิ ช าชี พ ทางด้ าน ศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์
มีสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งาน ออกแบบและสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาขาและบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม สู่นวัตศิลป์ การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาพัฒ นาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ อพัฒ นา
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และการปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาศิลปะ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางศิลปวัฒนธรรม
๒) ประวัติศาสตร์ศิลปะ ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๓) หลักการ รูปแบบ องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ
๔) ศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน
๕) ศิลปะไทย ศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยี
๖) จิตรกรรม
๗) ประติมากรรม
๘) ภาพพิมพ์
๙) สื่อวัสดุศิลปะและกลวิธีสร้างสรรค์ทางจิตรกรรม
๑๐) การออกแบบและการเขียนแบบ
๑๑) คอมพิวเตอร์อาร์ต จิตรกรรมร่วมสมัยกับสื่อดิจิทัล
๑๒) ปฏิบั ติการสร้างสรรค์ศิล ปะจินตทัศน์ ทักษะพื้นฐาน ทักษะศิลปะ ที่เป็นแบบแผนพื้นบ้าน
พื้นเมืองและสากลนิยม
๑๓) สร้างและนาเสนอผลงานทางทัศนศิลป์
๒๖
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๑๔) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์
๑๕) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์งานศิลปะ กฎเกณฑ์ด้านศิลปะ
๑๖) ทัศนศิลป์ นิพนธ์
 สาขาวิชาดนตรี
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา
๒) ทฤษฎีดนตรี
๓) ประวัติ ปรัชญา ดนตรี
(๓.๑) ดนตรีในยุคต่างๆ
(๓.๒) ความสัมพันธ์ของดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔) ดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
๕) การจัดการเรียนรู้ดนตรี
๖) จิตวิทยาการจัดเรียนรู้ดนตรี
๗) เทคโนโลยีในดนตรีศึกษา
๘) ทักษะดนตรี
(๘.๑) การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท
(๘.๒) การขับร้องและการขับร้องประสานเสียง
(๘.๓) การบรรเลงและการแสดงและการถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี
๙) หลักการวิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ กฎเกณฑ์ด้านดนตรี
๑๐) การซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องดนตรี
 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) ประวัติ แนวคิด ทฤษฎีการสอนนาฏศิลปะ
๒) พื้นฐานการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์
๓) นาฏศิลป์ไทยสาหรับครู
๔) นาฎศิลป์ไทยพื้นบ้านสาหรับครู
๕) นาฏศิลป์ร่วมสมัย
๖) ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์
๗) ทฤษฎี หลักการและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์
๘) การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ
๙) สื่อและนวัตกรรมการสอนศิลปะการแสดงสาหรับครู
๑๐) นาฏศิลป์อาเซียน
๑๑) การสร้างผลงานนาฏศิลป์
๑๒) การเขียนบทละครเบื้องต้น
๑๓) การออกแบบเพื่อศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง
๑๔) การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
๑๕) สุนทรียและการวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
๑๖) การวิจัยทางการสอนนาฏศิลป์ไทย
๒๗
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๙. ผลลัพ ธ์การเรียนรู้ แ ละตั วอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาจิตวิท ยาการศึกษา
และการแนะแนว
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในด้านจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เนื้อหาวิชาธรรมชาติของผู้เรียน
และความแตกต่างของบุคคล เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจ สามารถบริหารและ
จัดบริการแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา การให้บริการด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุขและประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และการดารงชีวิต
สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) จิตวิทยา
(๑.๑) จิตวิทยาทั่วไป
(๑.๒) จิตวิทยาครอบครัว
(๑.๓) จิตวิทยาพัฒนาการ
(๑.๔) จิตวิทยาสังคม
๒) จิตวิทยาการศึกษา
(๒.๑) จิตวิทยาการเรียนรู้
(๒.๒) การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
๓) การแนะแนว
(๓.๑) หลักการแนะแนวเบื้องต้นการ
(๓.๒) การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนบุคคล
(๓.๓) การจัดบริการแนะแนว
(๓.๔) การจั ดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการ
หลักการด้านจิตวิทยาแบบองค์รวม
(๓.๕) การเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล
(๓.๖) การจัดบริการสนเทศ
(๓.๗) การจัดบริการวางตัวบุคคล
(๓.๘) กระบวนการกลุ่ม
(๓.๙) อาชีพศึกษาและพัฒนาการทางอาชีพ
๔) จิตวิทยาการให้การปรึกษา
(๔.๑) ทฤษฎี หลักการการให้การปรึกษา
(๔.๒) คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา
๒๘
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(๔.๓) การให้คาปรึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการให้การปรึกษา กระบวนการให้การปรึกษา
เทคนิคการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา
๕) การติดตามและประเมินผลการให้บริการทางจิตวิทยา การแนะแนวและให้คาปรึกษา
๑๐. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในแนวคิด หลักการ พัฒ นาการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนาไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดระบบ วิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรมครูและผู้เรียน ออกแบบวิธีการและ
เทคนิคการศึกษา การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหารและการจัดการ และการประเมินเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้ เทคโนโลยีทันสมัย พัฒ นาการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) การจัดระบบการศึกษา (Systems Approach in Education)
(๑.๑) ระบบและการจัดระบบการศึกษา
(๑.๒) วิธีการจัดระบบ และการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหม่
(๑.๓) การประยุกต์ระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๑.๔) การออกแบบระบบการสอน และการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับบริบทไทย
(๑.๕) การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านระบบและการจัดระบบ
(๑.๖) การออกแบบระบบการสอนประจ าตั ว ครู (Teacher’s Personal Instructional
System-TPIS) การกาหนดองค์ประกอบ ขั้นตอน และแบบจาลองระบบ ประจาตัวครู
(ไม่ใช่แผนการสอน)
๒) การวิเคราะห์และกาหนดพฤติกรรม (Behavioral Performance Analytics)
(๒.๑) การประยุกต์หลักการทฤษฎีจิตวิทยาในการเรียนการสอน
(๒.๒) การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๓) การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมสาหรับครูอาจารย์และผู้เรียน
(๒.๔) การศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมใหม่สาหรับครูอาจารย์ในสถานศึกษา
๓) วิทยวิธีและเทคนิค (Methods and Techniques)
(๓.๑) วิธีการและเทคนิคสาหรับการศึกษา การเผยแพร่และฝึกอบรม
(๓.๒) การศึกษานวัตกรรมด้านวิธีการและเทคนิคใหม่
(๓.๓) การสารวจและการใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่
(๓.๔) วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า
(๓.๕) วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
๒๙
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(๓.๖) การศึกษาวิจัยและการประยุกต์วิธีการสอนแบบใหม่
(๓.๗) ระบบการสอนสมัยใหม่
(๓.๘) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
(๓.๙) ระบบการสอนแบบอิงสมรรถนะ
(๓.๑๐) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียน
(๓.๑๑) การสอนแบบมีส่วนร่วม
๔) การสื่อสารการศึกษา (Educational Communications)
(๔.๑) การสื่อสารพื้นฐานเพื่อการศึกษา (Basic Educational Communication)
หรือ สื่อการศึกษา (Educational Media)
- สื่อโสตทัศน์ (Audio-visual Media)
- ภาพชุด ภาพเคลื่อนไหว (Stills and Moving Images)
- สไลด์คอมพิวเตอร์ (Computer Slides: PowerPoint presentation)
- โปสเตอร์ และป้ายโฆษณา (Posters and Billboards)
- นิทรรศการ (Exhibitions and Expositions)
- การจัดแสดง (Event Organizing)
(๔.๒) สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (Educational Mass Communication)
อาจประกอบด้วยสาระวิชาดังนี้
- สื่อพิมพ์การศึกษา
- วิทยุกระจายเสียงการศึกษา
- วิทยุโทรทัศน์การศึกษา
- ภาพยนตร์การศึกษา
(๔.๓) คอมพิวเตอร์ศึกษา
- การสอนคอมพิวเตอร์
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ศึกษา
- บทเรียนดิจิทัลออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน OER, MOOC
- การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education : OPE Model)
- ระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
(๔.๔) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
- การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- การพัฒนาระบบจัดการจัดหา จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล
เครือข่ายบริการศูนย์ความรู้อัจฉริยะสาหรับศูนย์ความรู้
(๔.๕) เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (Ubiquitous Educational Technology)
- การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
- การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา (Mobile Learning)
- เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Educational Technology)
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(๔.๖) สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
- นาฏศิลป์เพื่อการศึกษา
- การแสดงละคร ลิเก หมอลาเพื่อการศึกษา
- ดนตรีพื้นเมือง และเพลงเพื่อการศึกษา
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา
- การใช้นวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาพื้นบ้านที่เหมาะสมกับครูอาจารย์และผู้เรียน
ในบริบทไทยและวิถีไทย
๕) การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (Educational Environment)
(๕.๑) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- อุทยานการศึกษา
- พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารศึ ก ษา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรีย น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ในชุ ม ชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชี วิ ต
(Life Museum) ของครูอาจารย์และผู้เรียน
(๕.๒) การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ
- การพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
- การพัฒนาแบบจาลองการพัฒนาจิตวิญญาณครู
- การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมภาพ
- มนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มการศึ ก ษาตามวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วิถี ศาสนาและความเชื่อ
(๕.๓) การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Learning Environment)
- การจัดการเรียนการสอนเสมือนจริงผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ผ่านไวไฟ
- และออฟไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต และมือถืออัจฉริยะ
- การจัดโรงเรียนอัจฉรินะ ห้องเรียนอัจริยะ และอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ
กระดานอัจฉริยะและโต๊ะอัจฉริยะ
- การพัฒนาสถานจาลองเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน และการฝึกทักษะการสอน
แบบจุลภาค
- การจัดงานนิทรรศการการประชุมวิชาการ (Academic Conferences)
- การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา (Educational Meeting, Incentives,
Conferencing and Exhibitions: MICE)
- การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
๖) การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Administration and Management
of Educational Technology and Communication)
- การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึ กษาแนวดั้ งเดิ ม และการบริ ห ารจั ดการแนววิ ท ยาศาสตร์
แบบพหุผู้นา
๓๑
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- แบบจาลองการบริหารและการจัดการแบบไทยและแบบสากลอาทิ POSCoRB Model,
POSDCARE Model, CASPERLA Model เน้นการประยุกต์
- ภาวะผู้นาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๗) การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Assessment of Educational Technology
and Communication)
- การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
- การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและวิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(บทเรียน ชุดการสอน สื่อการสอน และบทเรียนสื่อประสม)
- การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษาและการประเมินโครงการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
- ภาวะผู้นาด้านการพัฒนานวัตกรรมการประเมินการศึกษา
- การวิจัย พัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสาร
๑๑. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการวัดและประเมินทาง
การศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลั กการวัดและประเมินสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เข้ า ใจและรู้ จั ก ใช้ ก ารวั ด และประเมิ น เพื่ อ เป้ า หมายที่ ห ลากหลาย เช่ น การประเมิ น ผลของการเรี ย นรู้
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินในฐานะการเรียนรู้ การประเมินเพื่อการพัฒนา การประเมินเพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ การประเมินเพื่อวินิจฉัย การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง สามารถออกแบบ สร้าง
และเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินทั้งที่เป็นเครื่องมือแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก และเครื่องมือดิจิทัล
หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการประเมิน สามารถวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินตามทฤษฎีการทดสอบ
แบบดั้งเดิม และทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากการวัดและประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ และใช้เป็นประเด็นวิจัยในการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้ ออกแบบและเลือก
วิธีการวัดและประเมินได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน หรือการศึกษาทางไกล
มีสมรรถนะในการวิจัยในบริบทการศึกษาที่เป็นสังคมยุคดิจิทัล
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒) เป้าหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ (เช่น การประเมินผลของการเรียนรู้ (assessment
of learning) การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมินในฐานะ
การเรียนรู้ (assessment as learning) การประเมินเพื่อการพัฒนา (formative assessment)
การประเมิ น เพื่ อ สรุ ป ผลการเรียนรู้ (summative assessment) การประเมิ น เพื่ อวินิ จฉั ย
(diagnostic assessment) การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงตนเอง (criterion-, norm-,
self-referenced assessment) ฯลฯ
๓๒
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๓) ประเภทของเครื่องมือวัดผล การประเมินพุทธิพิสัย การประเมินจิตพิสัย การประเมินภาคปฏิบัติ
การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
๔) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม /แอนะล็อก
(เช่ น paper-based test) และเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล เช่ น computer-based assessment,
e-portfolio, ClassDojo, Kahoot!, Plicker หรือแอปพลิเคชันด้านการวัดและประเมินอื่นๆ)
๕) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือรายข้อ (ความยาก-อานาจจาแนก)
๖) ทฤษฎีการทดสอบเเบบดั้งเดิม และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความตรง)
๗) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ (ความเที่ยง)
๘) คลังข้อสอบ
๙) การตัดสินผลการเรีย นรู้ การรายงานผลการเรียนรู้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์
(productive feedback)
 สาขาวิชาการประเมินและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินหลั กสูตรและการประเมินโครงการทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
๒) การประเมินประกันทางการศึกษาระดับภายในหน่วยงาน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๓) นโยบายเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษา การประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
องค์การหรือสถาบันการศึกษา
 สาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
๒) เทคโนโลยีในการวิจัยทางการศึกษา
๓) สมรรถนะการวิจัยในบริบทการศึกษาสมัยใหม่ในโลกยุคดิจัล
๔) แนวโน้ มและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยเพื่ อสร้างองค์ความรู้
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู คุณภาพการศึกษาขององค์การหรือ
สถาบันการศึกษา
๕) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการบู รณาการความรู้ ก ารวิจั ย การเรี ย นการสอนกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่และการบูรณาการข้ามศาสตร์
๖) การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสถิติสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน/การพัฒนาโรงเรียน
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยวิจัยสถาบัน
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๑๒. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้ เรีย นมีความรู้ ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี การศึ กษาพิเศษ เนื้อ หาวิช าธรรมชาติของผู้ เรียนและ
ความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์
มีความเมตตา กรุณา มีความสามารถวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียน มีความพร้อมในการช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ สามารถบริหารและจัดการการศึกษาและ
ให้ การบริการทางการศึกษษพิเศษ โดยใช้เครื่องมือทางการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็ จในการเรี ยนรู้ และการด ารงชี วิ ต สามารถออกแบบและจั ดการเรี ยนรู้ การผลิ ตและใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒ นาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และพัฒ นา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ความรู้พื้นฐาน
(๑.๑) มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ปรัชญา ทฤษฎีพื้นฐาน กฎหมาย นโยบาย หลักการ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาเรียนรวม การให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention)
(๑.๒) จิตวิทยาประยุกต์สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(๑.๓) บทบาทครอบครั ว องค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ชุ ม ชน ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วม
๒) ประเภทและลักษณะของผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ
(๒.๑) พัฒนาการปกติและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
(๒.๒) ความเหมือนและความแตกต่างของบุคคลและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
(๒.๓) ประเภท ลักษณะ สาเหตุความพิการ และการช่วยเหลือทางการศึกษา
(๒.๔) ระบบครอบครัวและบทบาทของครอบครัวร่วมกับครูและนักสหวิชาชีพในการส่งเสริม
พัฒนาการ
๓) หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้
(๓.๑) การคัดกรอง ประเมิน เทคนิค วิธีการ และการนาไปใช้ในการจัดทา
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualize Family Service Plan : IFSP)
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Education Program : IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualize Implementation Plan : IIP)
และแผนการเปลี่ยนผ่าน (Individualize Transition Plan : ITP)
(๓.๒) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานหรือวิทยาการ
วิจัยทางการศึกษาพิเศษ
(๓.๓) การสร้าง/การพัฒ นาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการดารงชีวิต
(Expanded or Functional Curriculum)
๓๔
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(๓.๔) การวางแผนและบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลเชิงบูรณาการ
(๓.๕) การสอน เทคนิคการสอน การอานวยความสะดวก การประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักการ
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design : UD)
(๓.๖) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการพฤติกรรม และการเสริมแรง
(๓.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสม การจัดการชั้นเรียน และการปรับตัว
(๓.๘) เจตคติ บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมของครู
(๓.๙) การเตรียมพร้อมในวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน
๔) การสื่อสาร
(๔.๑) การสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
(๔.๒) ยุทธวิธีต่างๆ ในการช่วยเหลือในการสื่อสาร
๕) ความร่วมมือ ประกอบด้วย รูปแบบและยุทธศาสตร์ในการให้คาปรึกษาและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และนักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศึกษา และการพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
๖) ความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
(๖.๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและสังคมเชิงจริยธรรม
(๖.๒) วัฒนธรรมส่วนบุคคล ความลาเอียง และความแตกต่างทางแนวคิดที่มีผลต่อการทางาน
(๖.๓) ต้นแบบครูที่ดี และแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและความเชื่อของครูการศึกษาพิเศษ
๑๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อชุมชน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเพื่อชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน สามารถบูรณาการ
ขอบข่ายสาระความรู้ การรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสารสังคม สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
การบูรณาการการเรียนรู้กั บการทางานของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ วัยทางานและผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองของคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและผู้เรียนทุกช่วงวัย และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
๒) หน่ ว ยงานและองค์ ก รการศึ ก ษา และการบริ ห าร การบริ ก ารการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของรัฐ เอกชน
๓) การศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่
๓๕
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๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)

การศึกษาและการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวิจัยการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ
การวัดและการประเมินการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม นันทนาการในการฝึกอบรม
การศึกษานอกระบบสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบอย่างยั่งยืน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

 สาขาวิชาการศึกษาเพื่อชุมชน
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชน
๒) จริยธรรมและค่านิยมของคนในชุมชน
๓) การจัดการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอาเซียน
๔) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในชุมชน
๕) การจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อพัฒ นาชุมชน การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
๗) เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตร
๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาร่วมสมัย
๙) สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๐) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
๑๑) การถอดบทเรียนชุมชน
๑๒) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
๑๔. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา แนวโน้มของวิชาชีพครูบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ แนวคิดพื้น ฐานเกี่ยวข้องกับห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ นโยบายสารสนเทศแห่ งชาติ
ระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศที่มีต่อสั งคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้ องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารและการบริการห้องสมุดโรงเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สมัยใหม่ สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผล
การเรียนรู้ สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
๓๖

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) การบริ ห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นสมั ย ใหม่ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย น
ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติและของโรงเรียน รวมทั้งแนวโน้ม
และทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) การกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เชื่อมโยง
กับบทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครู ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้ า และ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงานและการบริการ
ของห้องสมุด
๔) การรวบรวม จัดหา จั ดระบบ และจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ห้ อ งสมุ ด ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละนั ก เรี ย น และสร้ า งกลไกการเข้ า ถึ งและ
ใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นแหล่งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียน ทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตร และการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
๖) การสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ รวมทั้ง
การร่วมมือกับครูผู้สอนในการบูรณาการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ
๗) ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายภายในและชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดแก่ผู้เรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนและชุมชน
๘) วิจัย ออกแบบการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา สถิติ การเขียนอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย
๑๕. ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระความรู้กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการอาชีพ
ตัวอย่างสาขาวิชา
 สาขาวิชาเกษตรกรรมศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาเกษตรกรรมศึกษา ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป การบริหารจัดการและการบริการ
ทางการเกษตร การใช้เครื่ องมื อที่ เกี่ย วข้องกับ งานเกษตรกรรม การออกแบบ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ
นวัตกรรมต่างๆ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม มีกิจนิสัยในการทางาน และจรรยาบรรณ
ในอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี เกษตรกรรม
ศึกษา ที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เกษตรกรรมศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้
สามารถทาวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมศึกษา และพัฒ นาผู้เรียนให้ สามารถเป็นผู้ ร่วมสร้าง
นวัตกรรมเกษตรกรรมศึกษา
๓๗

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้ อาทิ
๑) แนวคิด ทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรรม ทั้งด้านพืช สัตว์
๒) อุตสาหกรรมเกษตร การเพาะเลี้ยง และการแปรรูป
๓) การบริหารจัดการและการบริการทางการเกษตร
๔) การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรม การออกแบบ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตร
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาคหกรรมศาสตร์ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ทั้งด้านกับคหกรรม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมต่ างๆ การบริ หารจั ดการและการบริการทางคหกรรม การพั ฒนาอาชีพและเสริมสร้างคุ ณภาพชี วิต
หลักการงานอาชีพ อาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
และสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพ อื่นที่เกี่ยวข้องกับ คหกรรม สามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี คหกรรมศาสตรศึกษาที่ทันสมัย การจัด
สภาพแวดล้ อมเพื่อพัฒ นาการเรีย นรู้ คหกรรมศาสตรศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒ นาผู้ เรียน
ให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน
เกิดความรักในอาชีพคหกรรม มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตรศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมคหกรรมศาสตรศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีทักษะ
ที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) ปรัชญา แนวคิด และหลักการทางด้านคหกรรมศาสตร์
๒) ขอบเขตและแนวคิดสาคัญของวิชาคหกรรมศาสตร์
๓) บทบาทและความสาคัญของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) หลักการงานอาชีพการวิเคราะห์งานอาชีพ แนวโน้มของงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
๕) การตลาด การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ จรรยาบรรณวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรีย นมีความรอบรู้ในหลั กการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เนื้อหาสาระครอบคลุมทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการควบคุม การตรวจสอบ
การบริหารจัดการ การบริการ การตลาด การเป็นผู้ประกอบการ และการบัญชี การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สามารถออกแบบและจั ดการเรีย นรู้ พาณิ ช ยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา การผลิ ตและใช้สื่ อเทคโนโลยี
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษาที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พาณิชยศาสตรศึกษา
และธุรกิจศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับเหตุการณ์ มีกิจนิสัยในการทางาน เกิดความรักในอาชีพพาณิชยศาสตรศึกษาและ
๓๘

เอกสารแนบท้าย มคอ.๑
ธุรกิจศึกษา มีจรรยาบรรณในอาชีพ และร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือองค์กร
ภายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด การศึ ก ษาแบบร่ว มมื อ กั น สามารถท าวิจั ยและพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้ า นพาณิ ช ยศาสตรศึ ก ษาและธุ ร กิ จ ศึ ก ษา และพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ร่ ว มสร้ า งนวั ต กรรม
พาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
ตัวอย่าง/ข้อเสนอสาระความรู้
๑) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาทางด้านพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา
๒) ธุรกิจการเงินและการบัญชี
๓) เศรษฐศาสตร์
๔) การขายและการตลาด
๕) การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
๖) การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
 สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีเนื้อหากับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
โดยมีเนื้ อหาที่เกี่ย วกับ การดารงชีวิตและครอบครัว ทักษะพื้ นฐานที่ จาเป็น ต่อการดารงชีวิต การรู้เท่าทั น
การเปลี่ยนแปลง การนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต อาชีพ มาใช้ ประโยชน์ในการทางานอย่างสร้างสรรค์
และทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการศาสตร์การสอนในการจัด
การเรียนรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกั บอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐาน
อาชีพที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ การประเมินผล
การเรียนรู้และพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับ
เหตุการณ์ มีกิจนิสัยการทางาน เกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ มีจรรยาบรรณ
ในอาชีพและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาแบบร่วมมือกัน สามารถทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงาน
พื้นฐานอาชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักในอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและ
การงานพื้นฐานอาชีพและมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวอย่าง/ข้อเสนอแนะสาระความรู้
๑) หลักการอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๒) งานช่างสาหรับครู อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรม
ประดิษฐ์ เป็นต้น
๓) บทบาทและความสาคัญของอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔) แนวโน้มของงานอาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๕) จรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านอาชีวศึกษาและการงานพื้นฐานอาชีพ
๑๖. กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
***************************************
๓๙
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มคอ.2 ปริญญาตรี

ภาคผนวก ฉ
ข+อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว$าด+วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
................................................................................
เพื่ อใหการจัด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเปนระบบ มี ป ระสิทธิภ าพ เกิดประโยชน$ ต %อนิ สิต และ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
จึงออกขอบังคับไวดังต%อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บ นี้ เรี ย กว%า “ขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ว%าดวย การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต%วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต%ปBการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก%อนปBการศึกษา 2559 ในขอที่ว%าดวยการจําแนกสภาพ
นิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว%านิสิตดังกล%าวจะสําเร็จการศึกษาหรือพนจากสภาพ
การเปนนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ฉบับ
ลงวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2559 และขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว% า ดวย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไม%ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม%ไดมีขอบังคับ หรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเปนรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า ส%วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว%า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส%วนงานวิชาการ” หมายความว%า หัวหนาส%วนงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช า” หมายความว%า หั ว หนาภาควิช าหรือประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส%วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“คณะกรรมการผู รับผิ ดชอบหลั กสู ตร” หมายความว%า คณะกรรมการที่ ส %วนงานวิชาการ
แต%งตั้งจากอาจารย$ประจําหลักสูตรโดยมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$มาตรฐาน
“อาจารย$ป ระจํ า ” หมายความว%า ผู ปฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห นาที่ ห ลั ก ทางดาน
การสอนและการวิจัย
“ประธานหลักสูตร” หมายความว%า ผูรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งที่ส%วนงานวิชาการแต%งตั้ง
“อาจารย$ที่ปรึกษา” หมายความว%า อาจารย$ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
“นิสิต” หมายความว%า นิสิตระดับปริญญาตรีและใหหมายความรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว%า ผู ที่ มหาวิทยาลัย แต%งตั้ งใหควบคุมดู แลทะเบี ย นนิ สิ ตของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว%า หน%วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน
นิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ%งออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม%เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคสมทบ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรีย นเต็ ม เวลาและไม% เต็ มเวลาในระบบ
การศึกษาภาคสมทบ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส%วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปTดสอน
ขอ 8 ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปBการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
8.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ%ง ออกเปน ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปBการ
ศึกษาดวยก็ได
8.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคสมทบแบ%งออกเปน ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
8.๓ ภาครีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒ ใหมี ระยะเวลาเรีย นและเวลาสอบไม%น อยกว%า ๑๘
สัปดาห$ โดยใหมีระยะเวลาเรียน ไม%นอยกว%า ๑๕ สัปดาห$
8.๔ ภาคเรี ยนฤดู รอน ใหมี จํ านวนชั่ วโมงการเรีย นในแต%ล ะรายวิ ชาเท%า กับ จํ านวนชั่ วโมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓8.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปBการศึกษาใหนับช%วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต%อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน%ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน%ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปVญหา ไม%นอยกว%า ๑๕ ชั่วโมงต%อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝXกหรือทดลอง ไม%นอยกว%า ๓๐ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๓ การฝXกงาน ฝX ก ภาคสนาม หรื อสหกิ จ ศึ กษา ที่ ใชเวลาฝX กไม% น อยกว% า ๔๕ ชั่ ว โมงต% อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
9.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ไม%นอยกว%า ๔๕ ชั่วโมงต%อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค%าเท%ากับ ๑ หน%วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 ใหจัดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้
10.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๒๐ หน%วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๕๐ หน%วยกิต
10.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหมีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๑๘๐ หน%วยกิต
10.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) มีจํานวนหน%วยกิตรวม ไม%นอยกว%า ๗๒ หนวยกิต
ขอ 11 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้
11.๑ หลักสูตรปริญ ญาตรี (๔ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิ น ๘ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) ใหใชระยะเวลาศึกษา อย%างมากไม%เกิน ๑๐ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติและอย%างมากไม%เกิน ๑๕ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ
11.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ใหใชระยะเวลาการศึกษาไม%เกิน ๑๒ ปBการศึกษา
สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคปกติ และอย% า งมากไม% เกิ น ๑๘ ปB ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ภาคสมทบ
11.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต%อเนื่อง) ใหใชระยะเวลาศึกษาอย%างมากไม%เกิน ๔ ปBการศึกษา
สําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ และอย%างมากไม%เกิน ๖ ปBการศึกษาสําหรับหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ

-๔หมวดที่ ๓
การรับเขาเป-นนิสิต
ขอ 12 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
12.๑ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัย
รับ รองเพื่ อเขาศึ กษาในหลั กสู ต รปริญ ญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย ในส%ว นงานวิช าการใดส%วนงานวิช าการหนึ่ ง
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
12.๒ สําเร็จการศึกษาไม%ต่ํากว%าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท%าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อ
เขาศึ กษาในระดับ ปริญ ญาตรีตามหลั กสู ต รปริญ ญาตรี (ต%อเนื่ อง) ของมหาวิทยาลั ยในส%วนงานวิช าการใด
ส%วนงานวิชาการหนึ่ง ตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.๓ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหผู มี ป ระสบการณ$สู ง แต%ไม%สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เขาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
12.๔ เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
12.๕ ไม%เปนโรคติดต%อรายแรง ซึ่งเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคต%อ
การศึกษา
12.๖ ไม%เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติผิดทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใด
ขอ 13 การรับผูสมัครเขาเปนนิสิต ทําไดดังนี้
13.๑ สอบคัดเลือก
13.๒ คัดเลือก
13.๓ รับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
13.๔ รับเขาตามขอตกลงหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจประกาศกําหนดเงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติในการรับผูสมัครเขาเปนนิสิตเพิ่มเติมจาก
ขางตนได
ขอ 14 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
14.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตองเปนผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตตามขอ 13
14.๒ ผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วน
งานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส%วนงานวิชาการนั้น
14.๓ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเปนนิสิตจะมีสภาพเปนนิสิตโดยสมบูรณ$ก็ต%อเมื่อไดรายงานตัว
เปนนิ สิต พรอมชําระเงินค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล%าเรียน และหรือค%าธรรมเนีย มอื่น ตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม%คืนเงินค%าบํารุงการศึกษา ค%าเล%าเรียน หรือค%าธรรมเนียมต%าง ๆ ให
ไม%ว%ากรณีใด ๆ

-๕14.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม%สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส%งเอกสารล%าชาภายใน ๑๐ วันทํา
การนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม%สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอนการ
รายงานตัวของบุคคลนั้น เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย%างชาไม%เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนวันรายงานตัว
14.๕ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเปนนิ สิ ต ไม%ส ามารถรายงานตั ว เปนนิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเปนนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้นิสิตตองชําระ
เงินค%ารายงานตัวชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๔
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ ๑5 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร%วมกัน ดังนี้
15.๑ การศึ กษาแบบเต็ มเวลา ใหลงทะเบี ย นเรีย นในภาคเรีย นที่ ๑ และภาคเรีย นที่ ๒
ไม%นอยกว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๒ การศึกษาแบบไม%เต็มเวลา ใหลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
15.๓ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช% ว งเวลา เปนการจั ด การศึ ก ษาในบางช% ว งเวลาของ
ปBการศึกษา ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการสอน
ทางไกลผ%านระบบการสื่อสารหรือเครือข%ายสารสนเทศต%าง ๆ ตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เปนการจัดการศึกษาเปนรายวิชาหรือ
กลุ%มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑ$ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๖ การศึ กษาแบบนานาชาติ เปนการจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต% างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเปนความร%วมมือระหว%างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน%วยงานในประเทศ หรือต%างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช%นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๘ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
15.๙ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว%าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 16 การลงทะเบียนเรียน
16.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต%ล ะภาคเรี ย นใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
16.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น

-๖16.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรีย นควบคู% นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู% พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู%ในคราวเดียวกันดวย หากไม%งดเรียน
รายวิชาควบคู%งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต%อเนื่องควบคู%นั้นทันที เวนแต%ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส%วนงาน
วิชาการที่รายวิชาสังกัด
16.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ$ต%อเมื่อไดชําระเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค%า บํ า รุ งการศึ กษาและค% า เล% าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค%าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่นิสิตที่ไม%ไดลงทะเบียนโดยสมบูรณ$ในภาคเรียนใด ภายในกําหนดวันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย จะไม%มีสิทธิ์เรียนในภาคเรียนนั้น เวนแต%จะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับ
มอบหมายเปนราย ๆ ไป
16.๕ จํานวนหน%วยกิตในแต%ละภาคเรียน
16.๕.๑ นิสิตภาคปกติ
16.๕.๑.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า ๙ หน%วยกิต และไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๑.๒ นิสิตสภาพรอพินิจลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%เกิน ๑๘ หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$ที่ปรึกษา
และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ตองไม%เกิน ๒๒ หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน
๙ หน%วยกิต
16.๕.๒ นิสิตภาคสมทบ
16.๕.๒.๑ นิสิตสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียน
ที่ ๒ ไม%ต่ํากว%า 9 หน%วยกิต และไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรียนฤดูรอน ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต ยกเวนใน
ภาคเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาฝXกงาน ฝXกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
16.๕.๒.๒ นิ สิ ต สภาพรอพิ นิ จ ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ๑ และ
ภาคเรียนที่ ๒ ไม%เกิน 18 หน%วยกิต กรณีจะลงทะเบียนมากกว%าเกณฑ$ที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากอาจารย$
ที่ป รึกษา และหั วหนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิชา ทั้ งนี้ ไม%เกิน 22 หน%วยกิต และในภาคเรีย นฤดูรอน
ไม%เกิน ๙ หน%วยกิต
16.๕.๓ ในภาคเรียนที่นิสิตจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเรียนเท%ากับหน%วยกิตที่
เหลือ ซึ่งต่ํากว%าเกณฑ$ที่กําหนดได
16.๕.๔ นิ สิ ต ภาคปกติ แ ละนิ สิ ต ภาคสมทบสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มกั น ได
ต%อเมื่อไดรับการยินยอมจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และจํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น จะตองเปนไปตามเกณฑ$
ขอ 16.๕ ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ภาคปกติ ต องชํ า ระเงิ น ค% า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรี ย นร% ว มตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
16.๖ นิสิตสามารถลงทะเบียนในรายวิชาต%าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน
และสามารถนํ า รายวิช าดั งกล% าวมาเปนส%ว นหนึ่ งของหลั กสู ต รทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด หั ว หนาภาควิช าหรือประธานสาขาวิ ช าที่ รายวิช านั้ น สั งกั ด และ
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด

-๗ขอ 17 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม% นั บ หน% ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน% ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน% ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
17.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย$ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
17.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช%อ งผลการเรี ย นว% า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ%านการประเมินจากอาจารย$ผูสอน และมีเวลาเรียนไม%นอยกว%า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
17.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม%ใช%นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเปนกรณีพิเศษ โดยเปนไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
18.๑ การขอเพิ่ มรายวิ ช าหลั งสิ้ น สุ ด ตามขอ 16.๑ นิ สิ ต ตองไดรั บ อนุ มัติ จ ากอาจารย$
ผูสอน อาจารย$ที่ปรึกษา และหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตอง
ชําระเงินค%าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห$แรกนับจากวันเปTดภาคเรียน
18.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตามขอ 16.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย$ ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย$ ผู สอน อย%า งนอย ๗ วั น ทํ า การก%อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ ๕
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ขอ 19 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม%นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น นิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดและไม%ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย$ผูสอนประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 20 ใหผูสอนจั ดประเมิ นผลการเรียนระหว%างภาคเรียน และมี การวัด ผลเมื่ อสิ้น สุด ภาคเรีย น
อย%างนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา และใหดําเนินการส%งผลการประเมินผลการศึกษา
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
21.๑ ระบบการประเมินผลการเรียนของแต%ละรายวิชาใหกระทําเปนแบบระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค%าระดับขั้น ดังนี้

-๘ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good) ๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
อ%อน (Poor)
๑.๕
D
อ%อนมาก (Very Poor) ๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
21.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม%มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหใชสัญลักษณ$แทน
ดังนี้
สัญลักษณ3
AUD
W
VG
G
S

ความหมาย
การเรียนโดยไม%นับหน%วยกิต (Audit)
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดีมาก (Very Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับดี (Good)
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับเปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝXกงาน/อยูใ% นระดับไม%เปนที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม%สมบูรณ$ (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ$ VG, G, S และ U ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
21.๓ นอกจากการแสดงผลการประเมิ น ผลเปนระดั บ ขั้ น ตามขอ 21.๑ หรื อ โดยใช
สัญลักษณ$ตามขอ 21.๒ ใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนในรายวิชา ดังนี้
เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม%คํานวณค%าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่นหรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ$
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน%วยกิต
21.๔ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย$ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต%อไปนี้
21.๔.๑ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นแลวไม%เ ขาชั้ น เรี ย นในรายวิ ช านั้ น หรื อ มี เ วลาเรี ย น
นอยกว%ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
21.๔.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย$ ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เปนระดับขั้น F ทั้งนี้ไม%ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต

-๙21.๔.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ$ I ตามขอ 21.๕ แต%ไม%ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ$ I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปT ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล% า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ เปนระดับขั้น F หรือ U
21.๔.๔ นิสิตที่ไม%มีส%วนร%วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อกํ าหนดการจั ด การเรีย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
21.๕ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๕.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ$ในขอ 19 แต%ไม%ไดสอบเพราะปƒวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
21.๕.๒ อาจารย$ผูสอนและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชานั้นเห็นสมควร
ใหรอผลการประเมินระดับขั้น
21.๖ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ$ I ตามความในขอ 21.๕ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการขอ
ประเมินผลเพื่อแกสัญลักษณ$ I ใหสมบูรณ$ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปTดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา
หากพนกําหนดเวลาดังกล%าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ$ I เปนระดับขั้น F หรือ U โดยอัตโนมัติ เวนแต%
ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เห็นสมควรใหขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้ งนี้ ใหนํ า ผลการประเมิ น ที่ แ กสั ญ ลั ก ษณ$ I แลวมาคํ า นวณในภาคเรี ย นเดิ ม ที่ นิ สิ ต ได
สัญลักษณ$ I
21.๗ การใหสัญลักษณ$ W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต%อไปนี้
21.๗.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
21.๗.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
21.๗.๓ ไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส% ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั ง กั ด ใหเปลี่ ย นจาก
สัญลักษณ$ I ที่นิสิตไดรับตามขอ 25.๑.๓ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ$ I แลวแต%การปƒวยหรือเหตุ
สุดวิสัยยังไม%สิ้นสุด
21.๗.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก% อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น
21.๘ การนับ จํานวนหน%วยกิต เพื่ อใชในการคํานวณหาค%าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเปนระดับขั้น และไม%มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
21.๙ การนับ จํานวนหน%วยกิตสะสมเพื่ อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลักสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน%วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น D ขึ้นไป และนับรวมกับหน%วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต
21.๑๐ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิต
ตามขอ 21.๘
21.๑๑ ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของที่นิสิตตั้งแต%เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว%างจํานวนหน%วยกิตกับค%าระดับขั้นของแต%ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน%วยกิตรวมทั้งหมด
21.๑๒ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ$ I ไม%นํ าไปแสดงในใบแสดงผลการเรีย นแต%จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

- ๑๐ 21.๑๓ รายวิชาในหลักสูตรที่กําหนดใหผลการประเมินเปนสัญลักษณ$ S หรือ U อาจใหมี
ผลการประเมิน เปน VG หรือ G หรือ S หรือ U
ขอ 22 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
22.๑ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้นไม%ต่ํากว%า D นิสิตจะลงทะเบียนเรียน
ซ้ําอีกไดต%อเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยไม%ไดขออนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส%ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต นั้ น สั งกั ด ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต ถอนรายวิ ช าที่ นิ สิ ต
ลงทะเบียนเรียนซ้ําออก
22.๒ การเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่นิสิตไดระดับขั้น F นิสิตจะดําเนินการอย%างใดอย%าง
หนึ่ง ดังนี้
22.๒.๑ นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นที่ไดรับระดับขั้น F
22.๒.๒ นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ (ลงทะเบียนเรียน
ซ้ําโดยไม% มีการเรียนการสอนและประเมิน ผลการเรียนจากการสอบเพี ยงครั้งเดียวเมื่อสิ้น สุดภาคเรียน) ใน
ภาคเรียนฤดูรอน
รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษและไดระดับขั้น F จะลงทะเบียน
เรียนซ้ําเปนกรณีพิเศษอีกไม%ได
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นซ้ํ า เปนกรณี พิ เศษเพี ย งอย% า งเดี ย วตองชํ า ระเงิ น ค% า บํ า รุ ง
การศึ กษาและค% าเล% าเรีย นในอั ต ราหนึ่ งในสี่ ของอั ต ราค% าบํ ารุงการศึ กษาและค% าเล% าเรีย นตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
22.๒.๓ นิ สิ ต จะเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ในหมวดวิ ช าเดี ย วกั น แทนได โดยตองมี
หน%วยกิตเท%ากันหรือมากกว%ารายวิชาที่ไดรับระดับขั้น F
ทั้งนี้ใหอยู%ในดุลยพินิจของอาจารย$ที่ปรึกษา คณะกรรมการอาจารย$ประจําหลักสูตร
โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด ก%อนลงทะเบียนเรียน
ขอ 23 การจําแนกสภาพนิสิต
23.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ$ ไดแก% นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในสองภาคเรียนแรก หรือนิสิตที่
สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๑.๘๐
23.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ไดแก% นิสิตที่สอบไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๑.๕๐ ถึง ๑.๗๙
23.๓ การจําแนกสภาพนิสิต จะกระทําไดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนแต%ละ
ภาคเรียน ยกเวน นิสิตที่เขาศึกษาเปนภาคเรียนแรก การจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคเรียนที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนที่สองนับตั้งแต%เริ่มเขาศึกษา และยกเวนภาคเรียนใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนโดย
ไม%มีรายวิชาที่ไดรับผลการเรียนเปนระดับขั้นไม%ตองจําแนกสภาพนิสิต
23.๔ นิสิตจะตองตรวจสอบสภาพนิสิตของตนเองก%อนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
ขอ 24 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใด ๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวย
วินัยนิสิตไดดวย

- ๑๑ หมวดที่ ๖
การลาพักการเรียน การรักษาสภาพนิสิต
และการเปลี่ยนประเภทนิสิต
ขอ 25 การลาพักการเรียน
25.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการเรียนต%อหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดได
ในกรณีต%อไปนี้
25.๑.๑ ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับมอบหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
25.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
25.๑.๓ เจ็บปƒวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ า สั่ งแพทย$โดยมี ใบรั บ รองแพทย$จ ากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาล ซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
25.๑.๔ มีความจําเปนส%วนตัวและไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวอย%างนอย ๑
ภาคเรียน
25.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
25.๒ การขอลาพักการเรียนจะตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย$ที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหนายทะเบียนทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นก%อน ๗ วันทําการของวันเริ่มสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหขออนุ มั ติ ค รั้ งละไม%เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั งมี
ความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนต%ออีก ใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม%
25.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู%
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
25.๕ ในระหว%างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตจะตองชําระเงินค%ารักษาสภาพนิสิต
ทุกภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๖ ในกรณี ที่ นิ สิ ต เจ็ บ ปƒ วย ตามขอ 25.๑.๓ และไดชํ า ระเงิน ค% า บํ ารุ งการศึ กษาและ
ค%าเล%าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม%ติดสัญลักษณ$ W
ได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย$จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
ทั้งนี้จะไม%ไดรับคืนเงินค%าบํารุงการศึกษาและค%าเล%าเรียนคืน
ขอ 26 การรักษาสภาพนิสิต กระทําไดในกรณีต%อไปนี้ดวย
26.๑ นิสิตตองดําเนินกิจกรรมใดที่เปนส%วนหนึ่งของหลักสูตรโดยไม%ไดลงทะเบียนเรียนแต%
ตองไดรับการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ใหนิสิตดําเนินการรักษาสภาพนิสิต
26.๒ นิสิ ตที่ เรียนครบตามโครงสรางหลักสู ตรแลวแต%ไม%ประสงค$จะขอสํ าเร็จ การศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว%าจะขอสําเร็จการศึกษา

- ๑๒ 26.๓ ในกรณี ที่ นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรั กษาสภาพนิ สิตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ% นระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 27 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
27.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเปนนิสิตภาคสมทบ หรือนิสิตภาคสมทบจะเปลี่ยน
ประเภทเปนนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอย%างยิ่ง โดยความเห็นชอบจากหัวหนาส%วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบัติ
ตามขอบังคับและระเบียบต%าง ๆ รวมทั้งชําระเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราตามประเภทของ
นิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
27.๒ นิ สิ ต ที่ เปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย% า งนอย ๑
ภาคเรียน
27.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน%วยกิตและผลการเรียนในประเภท
เดิมทั้งหมดที่ ไดเรียนมาแลวจะโอนเปนบางรายวิชาไม%ได และใหนั บระยะเวลาการศึกษาตั้งแต% เขาเรียนใน
ประเภทเดิม
หมวดที่ ๗
การยายสังกัดสวนงานวิชาการ การเปลี่ยนวิชาเอก - โท การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา
การรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนรายวิชา การยกเวนหนวยกิต
และการเทียบประสบการณ3
ขอ 28 การยายสังกัดส%วนงานวิชาการ
28.๑ นิสิตที่จะยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองเปนนิ สิตที่ศึกษาตามหลักสูตรปริญ ญาตรี
(๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
28.๑.๑ ไดลงทะเบี ย นเรี ย นในสั งกั ด เดิ ม มาแลวไม% น อยกว% า ๒ ภาคเรี ย น และมี
จํานวนหน%วยกิตรวมไม%นอยกว%า ๓๐ หน%วยกิต
28.๑.๒ ไม%เคยไดรับอนุมัติใหยายสังกัดมาก%อน
28.๑.๓ มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ$ที่ส%วนงานวิชาการที่นิสิตจะยายสังกัดกําหนด
28.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการยายสังกัด มีดังนี้
28.๒.๑ นิสิตตองแสดงเหตุผลประกอบการขอยายส%วนงานวิชาการ โดยใหอยูใ% น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการนั้น ๆ และ
แจงผลการยายสังกัดใหนายทะเบียนทราบ
28.๒.๒ นิ สิ ต ที่ ไดรับ อนุ มัติ ใหยายสั งกั ด ตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ย มตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
28.๓ นิสิตที่ยายสังกัดส%วนงานวิชาการตองโอนรายวิชาและจํานวนหน%วยกิตทั้งหมดที่เคย
ไดเรี ย นมา จะโอนเพี ย งบางรายวิ ช าไม%ได และใหนํ า หน%ว ยกิ ต ดั งกล%า วมาคํ า นวณค%า ระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม
ทุกรายวิชาดวย
28.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหนับตั้งแต%วันที่เขาเรียนในสังกัดส%วนงานวิชาการเดิม

- ๑๓ ขอ 29 การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท
29.๑ นิสิตภาคสมทบ นิสิตทดลองเรียน และนิสิตอาคันตุกะ จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๒ นิสิตภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการใหยกเวนหน%วยกิต จะเปลี่ยนวิชาเอกไม%ได
29.๓ นิสิตภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิชาเอกไดเพียงหนึ่งครั้ง โดยตองลงทะเบียนเรียนใน
วิชาเอกเดิมมาแลวไม%นอยกว%า ๑ ภาคเรียน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงใหงานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๔ นิสิต ภาคปกติอาจขอเปลี่ยนวิช าโทไดเพีย งหนึ่งครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบจาก
หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดและแจงให
งานทะเบียนนิสิตทราบ
29.๕ นิ สิ ตที่ ไดรับ อนุ มัติใหเปลี่ ย นวิช าเอกหรือวิ ชาโทตองชํ าระเงิน ค%าธรรมเนี ยมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยการเก็บเงินค%าบํารุงและค%าธรรมเนียมการศึกษา
ขอ 30 การเทียบรายวิชา
การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรเก%ากับหลักสูตรใหม%หรือ
การเทียบรายวิชาระหว%างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเปนรายวิชาในหลักสูตร
ที่ใหม%กว%ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตอง
ครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม%นอยกว%ารอยละ ๗๕ โดย
ความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส%วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 31 การโอนรายวิชา
การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
31.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว ยึดหลักเกณฑ$
ดังนี้
31.๑.๑ กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต%องานทะเบียน
นิสิต โดยผ%านความเห็นชอบของหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
31.๑.๒ กรณี นิ สิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม%หรือหลักสูตรปรับปรุง ใหดําเนิ นการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ$ขอ 30 ก%อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายให
โอนรายวิชา
31.๑.๓ รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิตศึกษามาแลวไม%เกิน ๕ ปB นับถึงวันที่
ขอโอนรายวิชา และไดรับระดับขั้นไม%ต่ํากว%า C หรือไดรับค%าระดับขั้นไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
31.๑.๔ จํ า นวนหน% ว ยกิ ต ที่ ข อโอนรายวิ ช า ตองไม% เกิ น รอยละ ๔๐ ของจํ า นวน
หน%วยกิตตามโครงสรางหลักสูตรที่เขาศึกษา
31.๑.๕ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
เฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น

- ๑๔ 31.๑.๖ การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนิน การใหเสร็จสิ้น ภายใน
ปBการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
31.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ$ดังนี้
31.๒.๑ รายวิช าที่ รับโอนตองเปนรายวิช าที่ นิ สิตไดลงทะเบี ยนเรีย นรายวิช าของ
สถาบันอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม%เกิน ๕ ปB
31.๒.๒ รายวิช าที่ รับโอนตองมี เนื้ อหาเที ย บเคีย งไดและครอบคลุ มกับ การศึ กษา
ระดับปริญญาตรี
31.๒.๓ ไม%นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค%าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว%าเปนรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค%าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท%านั้น
ทั้ งนี้ ก ารโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเปนตามหลั ก เกณฑ$
ขอ 30
ขอ 32 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
32.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบ
เท%ากับมหาวิทยาลัยทักษิณได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้
32.๑.๑ เปนผูมีความประพฤติดี
32.๑.๒ ไม% เปนผู ถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อถู กไล% ออกจากสถาบั น อุ ด มศึ กษาใดมาก% อ น
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
32.๑.๓ ไม%เปนผูพนสภาพการเปนนั กศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเดิมเนื่ องจาก
ผลการศึกษาต่ํากว%าเกณฑ$การประเมินผลการศึกษา
32.๒ การรับโอนนิสิตนักศึกษา ตองผ%านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําส%วนงาน
วิชาการที่นิสิต นักศึกษาขอโอนเขาเรียน และตองผ%านการเทียบรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดี ที่ไดรับ มอบหมายโดยเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับโอนนิ สิ ตนั กศึ กษาจาก
สถาบันอื่น ทั้งนี้ใหยึดหลักเกณฑ$ ดังนี้
32.๒.๑ จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม%น อยกว%า
๑ ภาคเรียน
32.๒.๒ มี รายวิช าที่ ส ามารถเที ย บโอนกั บ รายวิช าของมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ ไดไม%
นอยกว%า ๒๐ หน%วยกิต แต%ไม%เกิน ๖๐ หน%วยกิต และค%าระดับขั้นเฉลี่ยของรายวิชาเหล%านี้ตองไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
32.๒.๓ การสมั ค รขอโอนยายใหยื่ น คํ า รองถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ อย%า งนอย
๒ เดือนก%อนวันกําหนดลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่จะโอนเขาศึกษา
32.๒.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาใหนั บ ตั้ งแต%เริ่ ม เขาศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาเดิ ม
และตองศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณอย%างนอย ๒ ภาคเรียน

- ๑๕ ขอ 33 การยกเวนหน%วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวนหน%วยกิตใหแก%นิสิตไดดังกรณีต%อไปนี้
33.๑ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณใหยกเวนหน%วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีไดทั้งหมด
33.๒ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่นใหยกเวนหน%วยกิตของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด
33.๓ นิสิ ตที่ สําเร็จ การศึ กษาระดับ อนุ ปริญ ญาหรือประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ใหเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทักษิณไม%นอยกว%า ๑๒
หน%วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
33.๔ รายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะไดรับ การยกเวนเพิ่ มจากหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด
การดําเนินการตามขอ 33.๑ - 33.๔ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ
การยกเวนหน%วยกิตตามขอ 33.๑ - 33.๔ งานทะเบียนนิสิตไม%ตองบันทึกรายวิชาที่ยกเวน
หน% ว ยกิ ต ในระเบี ย นนิ สิ ต แต%ใหระบุ ว% า ไดมี ก ารยกเวนหน%ว ยกิ ต จํ า นวนกี่ ห น%ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ใหนํ า จํ า นวน
หน% ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ย กเวนไปรวมในการพิ จ ารณาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แต%ไม%นํ าไปคํ า นวณ
ค%าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ขอ 34 การเทียบประสบการณ$
มหาวิ ทยาลั ย อาจอนุ ญ าตใหนํ าประสบการณ$จ ากการปฏิ บั ติ งานของนิ สิ ต มาเที ย บโอน
ประสบการณ$ได ดังนี้
34.๑ ประสบการณ$ที่นํามาเทียบตองเปนประสบการณ$ที่ไดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ไม%นอยกว%า ๕ ปB
34.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ$ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปBการศึกษาแรก
ที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรหัวหนา
ภาควิชา คณะกรรมการประจําส%วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด โดยไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
34.๓ จํานวนหน%วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ$ตองไม%เกิน รอยละ ๒๕ ของ
จํานวนหน%วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิ สิต ตองเสนอหลักฐานที่ ไดจากการปฏิ บั ติ งาน ซึ่งมี รายละเอี ยดที่ ระบุ ถึงประสบการณ$
ดังกล%าวมากพอต%อการพิจารณาเที ยบประสบการณ$กับรายวิชาในมหาวิทยาลัยโดยการรับรองจากผูบังคั บ
บัญชาของหน%วยงานที่นิสิตนําประสบการณ$มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ$ใหดําเนินการภายในปBการศึกษาแรกของการรายงานตัว
เขาเปนนิสิต เมื่อไดรับการเทียบรายวิชาแลวใหถือว%ามหาวิทยาลัยไดยกเวนหน%วยกิตในรายวิชาดังกล%าวตาม
หลักสูตรนั้น

- ๑๖ หมวดที่ ๘
การพนสภาพนิสิต การคืนสภาพนิสิต การขอสําเร็จการศึกษา และการใหปริญญา
ขอ 35 การพนสภาพนิสิต นิสิตจะพนจากสภาพนิสิต ในกรณีต%อไปนี้
35.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 37
35.๒ หัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
35.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดังต%อไปนี้
35.๓.๑ ไม%มารายงานตัวเปนนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
35.๓.๒ มารายงานตัวเปนนิสิตแต%ไม%ลงทะเบียนเรียน ไม%ชําระเงินค%าบํารุงการศึกษา
และค%าเล%าเรียนในภาคเรียนแรก ยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ในกรณีต%อไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ$เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขา
รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว%า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปƒวยจนตองพั กรักษาตัวเปนเวลานานเกิ น รอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้น ตามคําสั่งแพทย$โดยมีใบรับรองแพทย$จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว%าดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
35.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
35.๓.๔ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่งตามขอ 12
35.๓.๕ เมื่อค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว%า ๑.๕๐
35.๓.๖ เปนนิสิตที่มีค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว%า ๑.๘๐ เปนเวลา ๔ ภาคเรียนที่มี
การจําแนกสภาพต%อเนื่องกันเมื่อสิ้นสุดการจําแนกในครั้งที่ ๔
35.๓.๗ มี ระยะเวลาศึ กษาครบตามกําหนดในขอ ๙ แต%ไม%สํ าเร็จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร หรือไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ถึง ๒.๐๐
35.๔ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล%ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 36 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค%าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต%อไปนี้
36.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส%วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม%เกิน ๓๐ วัน
36.๒ ไม%ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
36.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม%ชําระเงินค%าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๑๗ ขอ 37 การขอสําเร็จการศึกษา
37.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต%องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต%วันเปTดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค%าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต%อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค%าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
37.๒ นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองคุณสมบัติดังนี้
37.๒.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๓ ปBการศึกษา
37.๒.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) สําเร็จการศึกษาไดไม%ก%อน ๔ ปBการศึกษา
37.๒.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (๖ ปB ขึ้ น ไป) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๕
ปBการศึกษา
37.๒.๔ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต%อ เนื่ อ ง) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไดไม% ก% อ น ๑
ปBการศึกษา
37.๒.๕ นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ไดรับการยกเวนหน%วยกิต ตองมีเวลาลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ไม%นอยกว%า ๑ ปBการศึกษา
37.๒.๖ นิ สิ ต ตองสอบผ%า นและมี ผ ลการประเมิ น โดยสมบู ร ณ$ทุ ก รายวิ ช าที่
ลงทะเบียน ทั้งนี้ตองมีค%าเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
37.๒.๗ นิสิตไดเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
37.๒.๘ นิสิตตองสอบไดวุฒิบัตรเกี่ยวกับทักษะดานคอมพิวเตอร$ โดยการทดสอบ
จากหน%วยงานที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร$ของมหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
37.๒.๙ นิสิตตองไดรับวุฒิบัตรการเขาร%วมหลักสูตรการพัฒนานิสิตที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น โดยมีจํานวนชั่วโมงทุกหลักสูตรรวมกันไม%นอยกว%าจํานวนชั่วโมงที่สภาวิชาการกําหนด
37.๒.๑๐ นิสิตตองเปนผูมีความประพฤติดี ไม%อยู%ระหว%างการรับโทษทางวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว%าดวยวินัยนิสิต
ขอ 38 การอนุมัติใหปริญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณานิ สิ ต ที่ เปนไปตามขอ 37 ซึ่ ง ไดแสดงความจํ า นงขอสํ า เร็ จ
การศึกษา เสนอชื่อต%อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมตามเกณฑ$
ดังต%อไปนี้
38.๑ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองเปนนิสิตภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปB
หลักสูตร ๕ ปB และหลักสูตร ๖ ปBขึ้นไป
38.๒ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหน%วยกิตครบตามหลักสูตรและ
ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
38.๓ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหน%วยกิต
ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป) ได
ค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต% ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่น ใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต

- ๑๘ 38.๔ นิสิตผูมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองสอบไดจํานวนหน%วย
กิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปB) หรือหลักสูตรปริญญาตรี (๖ ปBขึ้นไป)
โดยใชเวลาเรียนภายในระยะเวลาไม%เกินแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดค%าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต%
๓.๖๐ ขึ้นไปไม%เคยไดระดับขั้นต่ํากว%า C ในรายวิชาใด ไม%เคยติดสัญลักษณ$ W และไม%ไดใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิต
เที ยบโอนรายวิช า รับโอนรายวิชา หรือเที ยบประสบการณ$ ยกเวน กรณี เขาศึกษาโดยใชวุฒิ ปริญ ญาตรีใน
สาขาอื่นใหใชสิทธิ์ยกเวนหน%วยกิตไดไม%เกิน ๓๖ หน%วยกิต
ขอ 39 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปVญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย$ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

